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ഭാഷാകൌടലീയം 
[അധികരണം 4-7] 
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107 

സനം ബിമ ലി ഒര് ജനലിനു മെ 
വ മീം ജി ൧൦. ഒം ജി 10 ജന 
മി സിനി 6 ജും നിവ ഡി. 
ജിം) ത്വ തിബ ലിമ പി സി, 0 1 അണി മ ജി മ 
അദി സി ൯ മ ളീ സമി, ൨ നി 
ലി (രവി എ അ മ ജേ ഖി 

വിമലിനെ ദധി ജാഥ നള 00൧0. ടിന ലി 
രിം വിഷയ ഒളി ൧൦. ടത ടഗി ഡിയോ 
തം ശം നം റിം ലി 
സിറ രീ വ ൫൦ 0 ഗം 12൩ ബോ ൪.0. 6% 
ജിദ് ദ മം റിഖലത്ാ്മ സ രിന 
വിജി. വിഡ ദ 14൨ മ്മ ബിബി 
മം ഖ് വിമി സി 106 ജനറ ഒം ഥി 
(പേല ഗോദ 24 രി 1 പ്പ 
അല് സിജി മലി ൦ ന് ലിയേ 
ര മലം 1440 ൯൦ വം നത പ ളം. ൯0 
അം അയം അ ടനം ൨ റി ര 
മ മി സ്മ വം ത്തല (0 റം രിദ ലി 
വയല ഉം ഘി സ 4.0 098 
നം ഷം, 08010 960 നഃ ന ഗിനി 
ഭാഗ സലിലം. ദരം ഖത 
0 രിസ സം എലി ലേ ദേ വേത്തി 
യി 

മിര് ജിയ ടി മം നം ധേ ഖത ന 
സട നിലകം ടി ലം ടിസ ദിലി 
ധി ഞു; ഷ്യം രം ജമ രിം 
ബര് ടം 1൦ ന്ി ടി ദിലി ധി 
രതിം ഒ ലി [ലീലയാ ലിലി ലിം 
വി മ ലലല ലൊ 130 
മ ലി ഷധിര ഴ09 ദേ ദിവ ദ! വ 
ഭലേ; ബിം ജി 

൬൦. 0ംഘുഷ കിസ, സ്മ 
എിദിഡിലുിം മശബിിേ്. മ ലി ജേ! 6 വ 
൫൦ ബിവ 14% ണു ഖി ദിലി നിം 

ംവിമിണെ 98% 9 (% നിയ 10 മട നേ 
രംഗ മിജങ്ങ വിന,  ബഖിബം 1൦ ഷി മേ 
ലിക ല് ൦ ശിം ൪ ടിയി ഇം 15 മം 



രിഭ ത്ത ലിം നി രം ദ ൨ യ ജിജി 
ഘം ഖി. വ ധന ധി വി ബിഷ 
രിസ ം ബഷി, ഗം ദ ജിനി! ഓഴതങിടെ [1൭൦ 
ഉം ലിം 6 വ്മേഘ്ംം ഗം വഷഷാബി ലര് നം 
ലിസി പൂം 1൦ ഖലം അ 6 മം 
അ മി ഉയ 4 ഷി ശമ ഒ ങി മിട രം 
രി ചര ലിപി 
സംഭ ഗിക 

അത (കല. 10. ടി ന, 1990 
സ മത ടി വളം ഷി 
കര സയ മി ഷി രം 
കള ശിം ഗം ലി ധേ രം 
ല് മഖ ്ി90 ൦ ഡി മര് ഘം മിന, 
ലിമ ഥി 200. 114 ലിം വാലിലെ ഗം ധുധ്ലിഥ ദം 
യ മ 4-7 കഴില്ല, 0൫൪ 1. 10 16 മര 
അദി രില് ലേ നം ഒലി ലി പ ധോ മഥ 
18 ലി ഭയെ ന. ൨0 ൫ വ മില വ സത ലനം 
മിലി ൮ 
സി ജോ ലിജ ഗം ഒ ലോ ജസ്ധ, ര് ബി അഭ മലി (രം ൫0 ധം 

ഭം (൫൦. (ന) ദി 0 ബിച 00 ലെ, 120 
൫൨.൯5) ജി ഡി 9 തേ 0. 9 ലി 
ലിലി ഗം 2. റഷ ടി. നം ജിപി ഡം 
ഖി ച വം 1ിമഡത ൪0 11൮൨ ൦ ലി 1 
യിലി. ജഡിക ജെ രശ ൦ ിദിഡിഘ 
ടം ടി. 

സവിധം ധി പം ദ ല് ിബ വില്യം 
രമി സിപി. ല്ിധേ ലിലെ നേ ജല 
കലി വിടി 6 രി. ൪ ബിം (0) ലേമില്ല 
ളളി ദര് മിയ 16൫൦ ഷിഡര ബി മേ ധം 
ധി ആണി പ ഗം രല മ 0 ബുലി 40 
ശമ റ ഭം ഗു 4 മം ഴം നിള ൦ ലി 
ക രേ ധി ലിലി ഷേ ലിം 
കിളി വം ഡിസം സേര രിം ഴി 
[നി 
വം യര്, 10 195 ടേ സ്പ 1൮ മേം സവി ചടി 
മ ലി: മ നേ മീഥാ 1 ദം ദി 
ശം 9 ധം ലോ 0 1 [6 0൦4 ബം 204 
ചമ, (ഞു ഗുദ ഖല] മി ഖിഡഭി ദേ വര് 
ഥഃ ലിലി "ച ല് ലജ 4൦ 109 
രാരി, (൫) ടിപി ജി, മര് ൫) ജെ ലര 



ര 
ടിന സിറി ദേര് ജയ ജി 
തരി, രി നോ ലം ജേണി ലി ന്ന 
തി 
ടിഡി 00 മനി ലെ രഃ സി ലി; മ ഡി 
ബസി 8൧ നയ ജു 0 ഡി ദ 
0 ഉരതത്റിലി ടിലറിക 0ലം വ ന്ി, ൦ ബീഡ്രില്ി 
്ങലി വില എര (0 0ഴ്ഖരി വ ചിലി ലി 
അദി 119 ൦ ദ വധി ലിമി സതി 
യി ഷോല. ന ജി ല്ല. ലി ഷിലിണ്ജിന്ന നമി ശം 
ധി ധാമം മി 
ഇടി ദിലി 4: ടേ ത്ഡി മേ ലിയ ലിഷ ജി ദേ 
ലോ. 

രിം വ്യ രില് മജ സര് ഗി ഭീ റം ടര് 
അതി ആ ബില് മ മം ജന റം ലിഷ സിബ 
യി (നഃ. ൦ നാട പ ലി ബ് സിജി 45 
ഞ്ച ലിജോ ബര് നേ നഃ ധം നിജ. 129, 
ലി" രങ്ങ 1രം സിലിം പ മര് ഴം ൪ സ ലിജു 
നരത്ജ ഴേ [ഭം വ, 9, ഠി ൭ വന 
ജിഡ ഗം അദ്യ ലി ജില് ലിവ; 0൮ ബി 
ഭവ മം ലി ധം 9 9 നന്ന മ ഈവ ലിം 
ബേരി] ലി ദേ ധിം ല് ഥം ഖല 

സം മിണ ബ് ഉദി (നിനി 10 ദം 4൨ അടി 
ലിന ദ ദ മി വിജ (ടേ സ 
ഭിയാ പില 0. ആമ രമേ ടി കെ 
മ തിനി നിഴ ഫറ ലം അധ, (0 ൮9൦ 
ചമ മ ഡിം ലി ജി ദ യി സട ലി 
േങ്ലില ഴേ [ലിനി മള ധം വം ജന അര്, 
നാഭ ൦ ലി തി ഗം ഷി 
വര് സന റംല, സം ദ്വേ ഭി മാ ന% 
മി ശതി, മ നം ധി സന് ഒ. ധിം മം 
രം തരം മട ജേ (00 ൦ ലന 9 ദധി 20% 
നയ ശം ലി ിമമിലം ജം 148൮0 ജറി ഇസം ജല 
മധ ജോ മി ഒ ഒ ലിലി (14൨8 4) ൭ 
ഗ്ല 8 (നി 40 ഒരേ ൦ ജാ രിദ 0 
വികി ക്ല 

പം കിം (ഡേ ഒ ഖല ൦ ഉറി ജം “മ 
(കി ന്േ വ4ിമയിക (9൪ ഒ മിലി; വു (ഭു ബി 

1 ഴി ബിജിലി മം ലം നിത 
ത്തം വിധ മി (യം ബേ (90) ലം 3൨ ഒ 
4 നിജോധിൽ 12 ൦ ൪ 4 വ ദള് 1൨ വീര് 1ജഗ്ിു 
ഉമി ധം ധി രിശോഖഷോ ലി പധ ഞ്ഞ 902൦ 



[1 
ഷം ലല ജിടി ഷീ പ (വരി ഖി 
അന ടിജി മില ടം (0.൩൦ (൭. മ ര ജിഷ) 
നിം 
ലി ജാല ലിം പ് മദന ലിനെ ലി 
യി മലി ടി ബഷി 

നം സി ടീ ടിനി പി റിം 
ങു (ഒ ധം ബിന നിഴ ഇ. 1 [ധോം വ 
ത്ത ദേര് ര്ദിലം ര, ളി സി, ലി 
൦ നി യ്ത ദ്ധി മ ബിമ ൦! 1 യി ജിബി വലി. വം 4 ഗള് പ മ ങമേലിഷിെ 4 ലീല 
പി 

ഷെ, മം ലിലി വള ദ്ധ ജിം 
യി മഖ്ദി സ്ലിം: 
വം ഒര് ഷി ധേന ലിം ജിം 
നില ൨0 ബില 9൭ (9 149 മയി ദ ടോ 
ഘി മിയ; ടിം ണു ദിന ബ്ഴ്യി 
എലിയ പ ലിലി മ ഖി മിന തര ദിസഭ ല ദെധം 
ലി ഘി പ ബ്ധിബം ഒലിധി 1200 ൦ രേ 
ടിക, ച വടി യ 00മിനേ ബി 
ഡി ിലിെ ബിജി മ 1046 ലേ 1 
ബട 0000 ടികെ ബിര ധി ലി 
വിളി ലു 9002 0! [ധാ ബിലദിലി [0 ലം ടിന 
ി 
ബ്ല 2൦.9. ഷം. ഷം കം വിവ മിര 
1080൦, 10൭. മനം 



ആമുഖം 

അത്ഥശാസ്ത്രത്തില്െറ 4-7 കൂടിയുള്ള നാലധികരണങ്ങളുടെ 
രയ മലേയാളവ്യാഖ്യനേമാണ* ഭാഷാകയടലീയമെന്ന പേരില് 
പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തുനന ഈ പുസ്പമം. 7-5 അധികരണേത്തില് 
18-17 വരെയുള്ള അഞ്ച പ്രകരണത്തിൽന്െറ വ്യാഖ്യാനം 
ണ്ടുകിട്ടിയിളില്ല. ആ ഭാഗത്തിനെറ മൂലം ഇതില് ചേര്തി്ടമില്ു. 
(പേ. 807 നോക്ഷകും 

ര ഗന്ധത്തെ ഒന്നാം ഭാഗം 180, ശണ്ടാം ഭാഗം 
188 മൂന്നാം ഭാഗം 1 തിതവനന്തപ്ുത്തേനിന്നു 
പ്രസിദധപ്പെത്തിയി്ടുണട്. കൂമത്തില് ആദ്യത്തെ മുന്ധികരണ 
അന് ഉക്കൊണ്ടതാണിവു, ബു ഭാഗം തീവെനന്മപുത്തേ 
നിന്നതന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെമനണ്ടന്ട കേള്ക്കാന് തു്ങിയിടട 
ഏതാനും വഷങ്ങളായി. വ്യാഖ്യാനം അവശ്യളുമ്മു അതിസ്്റ 
ിദ്യാ്ധികള്ക്ഷം, പഠനത്തില് താല്പമു്ള പണ്ഡിത 
കം ഴ്വ ഗ്രം കാണാന് ഇനിയും സരകളം ഉണ്ടാക്ക 
തിഭിയുന്നതു നെറോണെന്നു കത്തിയ്ട് അപ്രകാശിതരാം 
തും ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധപ്പേഴ്മന്. ഇതിലുള്ള കുറവും 
റവും പരിഫരിജുമന് വരാനിരിയുന്ന തിരുവനന്തപുരം പ്രസി 
ികരണത്തിന്നു ഒഴിഞ്ഞേ്യമേന്ന ഒ മെച്ചവരണ്ട്, ഇടു 

രവഷ്ചിേശലളിപുയുകസയികം സര് വമ, മ 
ബ്ര ക സിവി 

2, രചി, ജഡ ൂ8 ബ്ര ഡയ. 



ക ഭഷാകൌടലിയം 

(മാളം വിടവുകള് വന്നാലും, 16 അധികരണം 180 പ്രകണേ 
മ്മ അര്തഥരാസ്ത്രം മുലതമിനന്െറ മുക്ഷഭാഗത്തിനനും ഉള്ള 
(ഇഷാവ്യാഖ്യാനം നമുടെ ലഭിച്ചിട്ടു പ്രസ്്ാവ്യമാഞ്്. 
ഭഷാപന്തില് ഇത്രയം പ്രാധാന്യമര്ഫിുന്ന രമേ ഗ്മ 
മില-_ഗുണത്തിലും വമ്പു. 

ഇല്ോള് പുറത്തിരക്കന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം മുന കൈയതതു 
കല്ലുകളെ ആധാരമാക്കി തറോ്കിയതാണ്ച്ം 

1. സ് ഗവമ്ന്് റിയന്റന് മാനസ് കിപ്റ്റ്സ് 
ലൈബ്രിയിലുള്ള 2. ദനം നമ്പര് കരലിയവ്യാലലുന 
പ്രകല്ല് ൭0. 

2. ിരപ്പതി വെകേശ്വന സദ്കലാശാലയിലെ ഒരി 
(ല്രല് ഇരല്സ്്രീരൂടില്നിന്ു കിട്ടിയ ഒര പകല് ൩. 

9. ത്രീ. ശണപരിരാസ്ത്ി ഉപയോഗിച്ചിരന്നതും, അട്ട 
ഹമ്തിന്റ സപ്രവദകനായിമന്ന ശ്രീ. ജീം ഫരീഫമരോസ്്രി 
രുടെ കൈയില് ഇരിയു്നതം ആയ മത പകട്സ" ൭൭. 
ടട വീലത്തേതൂ പുസ്കം പ്രസ്സിൽ പോയതിനനശേഷടേ 

കട്ടിയുള്ള തന്മുലം ആദ്യ എതാനും പേളകളില് പട 
മം കാണിപ്പാന് സാധിച്ചില്ല. സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങള് 
നഃ കണ്ടെ്ിയിടടില്ലന്ന സമാധാനി. 

ആകെ ൫0 പേജ് വരുന്ന ണ്ട ബണ്ട് വാള്യങ്ങളില് 
പകര്തിയതാണ്. 20. ഒന്നാം വാജ്ചം (അധി. 2 8, 7) 
1920-24 സാമൂതിരി കോളേജ് സമസ് ൂതപണ്ഡിരമാധിരനന 
(രീ. ദേശമംഗലത്തു ക്ികഷ്ിവാദിയരുടെ ഒരു കൈക 

നിന്നു പക്തിയമാണ്... ഒന്നാം വാല്യത്തില് വിട 
ും അധികരണങ്ങളാണ്: രണ്ടാം വാള്യത്തില് അടു 

(൫ മനജയല് ശ്രി. നാമോയണ നമ്പുതിരി 
ആപഭഷ്ണില്നിന്ന 1918-04 പകതിയ 
്ഥലയതില് കിട്ടിയതു ഇതാണെന്നു വരു. 



മുഖം ് 
(രി. കഞ്ഞുരൃഷ്ണവാരിയതുടെ വക. ഒരു പക്" മദ്രാസ്. 

മാനസ് ക്രീപ് ററ്സ് ലൈബ്ചറിയിലെ ശ്രി. രാമകൃഷ്ുകവി 
കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെന്നും 1926 വരെ അതു മടക്കിക്കൊട്ടത്തിരു 
(ല്ലെന്നും അറിവുണ്ട്. തരി, വാിയതുടെ കുട്ംബക്കാരുടെ 
കൈവരം ഇപ്പോള് ഒന്നുമില്ല. ദേശമംഗലം ഗ്രന്ധശേഖരത്തില് 
ൂരുകാലത്തു ഭാഷാകാടലിയം മൂന്നു പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നതായി 
ക്ാണ്ടന്നു!, മൂന്നും കൂടി ദെദഗ്രന്ധമായിിപ്പാനാണട് വഴി. 
പരണ്ഡിതകേന്ത്രങ്ങളായിരുന്ന കൂ്ലൂതം ദേശമലത്തും മുമ്പ 
ലിയ ഗ്രന്ശേഖരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 

വെരടേശ്വസേറ്യികശാല വക പക് ൫) ശ്രി. രാമ. 
ൂ്യരവി അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചതാണെന്നറിയയന്നു. ഒട്ടക 
(൫49 പേജ് അടങ്ങുന്ന (നർ 7884-88) മൂന്നു വാള്്യങ്ങളാ 
ണിതിലു്ളൂതു്. വളരെ പരക്കം തോന്നുന്ന ഒരുതരം ഇളം 
ഞ്ഞ കടലാസ്സില് എഴുതിയിരിലു്ന. ശി. കുഞ്ഞുകൃഷ്യുവാരിയ 
(ടെ പകല്ലാ്ണോ ഇതു എന്നു പറയാന് വയ്യ. തിരുവനന്തപുരം 
പ്രസിദ്ധീകരണത്തില് വിട്ട പല ഭാഗങ്ങളും നയുടെ സഹായ 
്തോടയാണ്ട് നികടതാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന സംഗതി 
ൂരദ്ധേയമാണു് (അനബന്ധം ഡിം നോക്കും 134 ഉം യും 
്രദ്ധപുദ്യം തയ്യറോക്കിയ പകഡ്പുകളാണ്ട്. 

(൫ വണ്ടു രൂദ്ധയോടെ എഴുതപ്പെട്ടതു. എങ്കിലും ഒത്തു 
നോക്കി ശൂദ്ധപാടം കണ്ടുപിടിജ്യാന് ഇതും ഗണ്യമായി സഫായി 
ചിട്ട. തിരുവനന്തപുരം കൊട്ടാരം ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു 
പ്രഴയ താളിയോലഗ്രന്ധത്തില്നിന്നു* (നമ്പര് 1283) പകത്മിയ 
ണിത്. 

ലട ആദരിച്ചു. 200 കോലത്ോളം പ 
തിനാ ഇ ഖിഖം കട്ങ്മ 
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അനുബന്ധം “ഡിയില് മുന്പ്രസിദികരണങ്ങളിലെ വിഭവ 
കളും അപപാാങ്ങളും ചുണ്ടിക്കാണിയല് മുന്പറഞ്ഞ മൂന്നു 
ആദദഗരസ്ഥ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടണട്. പുറമെ, ശ്രീ. ജീം 
ഫരിഫോസ്ററി യോപൂര്പ്പം തന്ന ഒരു താളിയോലഗ്രന്ഥം (19, 
രണ്ടാം അധികരണമ്മിലെ പാഠങ്ങള് ധാരിപ്പടുത്താന് പ്രയോജന 
പ്പെട്ടിിയയുന്നു. വളെ കൊല്ലം മുന്പ് ആലപ്പുഴയില്നിന്നു ചിട്ടിയ 

12-99 വരെ അധ്യായങ്ങള് ഇതിലടങ്ങും, വൃത്തിയായ അക്ഷര 
ത്തില് എഴുതിയതും വലിയ പഴക്കം രോന്നാതതതുമാണ്ട് ഗ്രന്ഥം 

ഇ ഗ്രന്ധാമെന്നു പറയുന്നു. രണ്ടാം അധികരണത്തിലെ 

൮ ന്റ ആഗമചരിത്രം വ്യക്ത. ദേശമംഗലത്തു കൂട 
ഭൂ ഉള്ള പകപ്പുകളാണിതിനനവലംബം എന്നേ പറവാന് 
കഴിയും താളിയോലഗന്ഥങ്ങളില്നിന്നു നേരിട്ട പകത്തിയതാ 
ണെന്നു കാണിഷ്ുന്ന രേഖയില്ല. ൪ യുടെ ചരിരൂവും അജ്ഞാത 

മാസ് ഗവര്മെന്റ് ഹാസ്തരലിഖിരഗ്രന്ഥാലയത്തിലെ 
മിന് പുസ്ലകവിവപ്പേടടികയില് 18, 510൦ നമ്പറായി ഒരു 
പരകര്പ്പണ്ട്. ഇതു്, ഭാഷ തമീഴാണെന്നു ധരിച്ചിട്ടോ തമിഴക 
ഉപയോഗപ്പെടുതതാനായിട്ടോ, തമിഴ് ലിപിയില് എഴുതിയതാ 
ന്നു തോന്നുന്നു 20% അധികരണം മൃത 2-0ം അധികണേ 
(അിന്െറ അവസാനം വരെ ഉള്ള ഇതു" കൂട്ലൂര് നാരായണന് 
നന്ുതിരിപ്പാടിനെറ പകര്പ്പില്നിന്നു 181-0ൾ പകത്തിയ 
താണ്, വില് നിന്നു ഭദമില്ലാത്തതിനാല് ഇതു ഈ പ്രസാധന 
തില് രപയോഗപ്പെടത്തിയിട്ടില. 

പരം ഗ്രന്ഥങ്ങളും പകര്പ്പുകളും 

പുരം ഫസ്ലിഖിരഗ്രസ്ഥാലയത്തില് താഴെ. 
4 കാണുകയുണ്ടായി. 



ആമുഖം [॥ 
1. ൩. 104 2. ജീവം അപ്പള്സറ്വം (115 പ്രകരണം 

വരെയേ ഉള്ള). ഗ്രന്ധസംഖ്യ 200 (ഗാന്ഥം82 അക്ഷരം). 
വയസ്കര (കോട്ടയം) ആഴ്യന് നാരായണന് മൂസ്ലതിെറെ കൈ 
യില്നിന്നു കിട്ടിയത് 

2. 11614. ജഴ്്്ിലും ഓലകള് മാററിച്ചേറ്രതുമായ ഒര 
പുള്ുഗരസഥം. 123 ഓല മാതം. ഗ്രന്ധാസംഭ്യ 200. അധ്യക്ഷ 
പ്രചാത്ിലെ കോരാധ്യക്ഷപ്രകരണന്ോോടടകൂടി അവസാനി 
നം 

൫. ൭.0. 1874. അപുള്്ം. അവിടവിടെ അല്ലോ: ജീ 
ചരട്ടണ്ടെടിലും പൊമുവില് നല്ല നിലയിലിരില്ലനനം നല്ല തെളി 
പുള്ള അക്കം. കൂല ബ്വദങ്ന് വസ്പുതിദിപ്പിടിന്െറ 
കൈയില്നിന്നു കിട്ടിയതാണ്. | 980-4 ശരി. ഖം വി. മാമന് 
തന്ൂതിരി കൊണ്ടപോയതാണെന്നറിയുന്ന. ദധീതീയാധികരണം 
5൭% സതം (കോധപ്രാവേശ്യരനപരിക്ഷു ദുല് ആ അധി 
കരണം കഴിയുവേരെയയണ്ട് പിന്നെ 6-7 അധികരണങ്ങളും. 
പളുപ്പം 400 ഗരന്ം. 

4. 08, ൩. ടോ, ൩. 1017. മുന്നം കൂടിച്ചേനര ബ് 
ഖ്യാനം പൂള്്ുമോകുന്ന. വലിയ കൊട്ടാര ഗരനാപ്യരയിലെ നബ്ഖര് 
129809൯൨ കടലാസ്മപകര്പ്പുകളാണ്. 1, 3952ല് നീതീസതര 
ഭാഷ ഒന്നാം ഭാഗം എന്നെതിയിടടണ്് 

5. നബ്ര് 604. മദദോസിലെ മുന്കാണിച്ച നമ്പര് 9510ല് 
തിന്നു 1948ല് പകത്തിയ ഒരു തമി൪ പകര്പ്പ്. 

ൂമിര്പ്രതിയൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം അവിടവിടെ ഒത്തു 
നോക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടണ്ട്. 0. 0. 1874 ഏനാ്യ മുഴവനും 
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടന്നു പറയാം. നധയടെ ഈ പ്്തക 
അിലേള്യ അത്യാവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണിത്. 
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പരലിയ കൊട്ടാരം വക ഗ്രന്ഥം. 

ഭാഘാകരടലീയത്തിനെറ ഒരു താളിയോലയ്ന്ധാം (നമ്പര് 
1988) വിയ കെട്ടാം ഗ്രന്ധപ്പുയില് ഉണ്ട്. ശ്രി, ഗണപതി 
.ഓസ്്ി ഉപയോഗിച്ചിരന്നതും, സുമാര് 202-300 കൊല്ലം പഴക്ക 
്ളതെന്നു അദ്ദേഹം പയയനനതുമായര് ഈ ഗ്രന്ഥം കാണവാനും 
പരിോധിയ്്ാനും വളരെ രമിച്ചു. നിര്ഭാഗ്യവശാല് സാധി 
ച്ചിലല. അതിനറെറ പപ്പായ 9 യൂടെ സഹായം കിട്ടിയതു ഈ 
്യൂനത കരെ പരിഫരിച്ചിരിജ്യന്നോശി്ു്നു. 

ഗ്ര്ധപരിശോധനയില്നിന്നു ആകപ്പാടെ തോന്നുന്ന അഭി 
പ്രായം പരയാ-പരേതനായ രീ. ഇ. വി. രാമന് നമ്പൂതിരി 
ഇ്ളതുന്ന ആക്ഷ ഒരു സ്വകാഴ്യക്്തില് എഴുതിയിുന്ന 
പോലെ ഭാഷാകാടലിയത്തിനെററ പകര്പ്പുകള് വളരെ വിരള 
മാണ്. ഏതാണ്ടു മുഴവനും അടങ്ുന്ന ഒററ അാളിയോലധരന്ഥം 
കാണുന്നതു മുര്പ്രരഞ്ഞ കൊട്ടാരം ഗ്്ധപ്പുരയിലേതു മാത്രമാണ്. 
എന്നാ 8 നെപ്പോലെ അഞ്ചുമിബ്ക്ള ഗന്പ്പകേളിലും പ്രതി 
ക കാണുന്നതുകൊണ്ട് തിരെ പ്ര്പാരമില്ലാത്ത ഗ്രന്ധമായി 
നില്ല ഇതെന്നും തോന്നുന്ന. എടടത്തുപറയേണ്ട മറെറാത സംഗതി 
ൃമണ്ടു_.ഇന്നു കാണുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പകര്പ്പുകളും ഏതോ 
പ്പള്്രനഥമ്തില്നിന്ന പകത്തിയതാണെന്നൂഫിയ്കണം. പ്രകര 
ങ്ങളിലും വാഭ്യങ്ങളിലുമുള്ള വിടവുകള്, അക്ഷത്തെററുകര് മൃത 
യെല്ലാം ഏതാണ്ട് എലാദ്റിലം തദ്യരൂപത്തിലിരിയുനനു. ഓല 
ാറിയതുകൊണ്ുണ്ടാകനന തകരാറും ഭി ഒരുപോലെയാണ്. പക. 
ഭുകളില് മാത്രല്ല താളിയോലഗ്രന്ാങ്ങളിലും അക്ഷത്തേറവുകള് 
ൂലഭമായിട്ടണ്ട്, ഒരു മുന കൊല്ലത്തിനു മീതെയുള്ള പഴക്കം 

നി 



ആമുഖം ഷി 

തിരുവനന്തപ്യരം ഹസ്പലിഖിരഗ്രന്ഥാലയത്തിലുള്ള ജിള്്്ഗന്ഥ 
അര്ക്ക കൂടിയുണ്ടോ എന്നു സംശയരാണ്ട്. പകത്തിയവക്മ 
ഭാഷ മനസ്സിലാവാത്ത കഴപ്പും ധാരാളമായി അന്നുതന്നെ വന്നിട്ടു 
ടന്നു കരുതാന് വഴിയുണ്ട്. ശുദ്ധഗരന്ഥം വളരെ മൃന്യ നഷ്ടപ്പെ 
ടിരിജുണം, ഇന്നു പല ദീയ്്രില്നിന്നും കിട്ടിയിടള്ള ഈ ഗ്രന 
അനി പ്രതികള്ക്കല്ലാം വിഭും തരുവും ധാരാളരുക്ള ഒരറ്റ 
്രിരക്കാലമാതുകയേം മന്യ പറഞ്ഞപോലെം ഉണ്ടായിരിയുയുളളം 
എടം അധികരണത്തിന്നപ്പുറം കണ്നെിട്ിയിട്ടില്ല. മുഴവനാക്കാന് 
്്യാഖ്യാതാവിന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേആഫിഷ്ം, ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ധം 
എവിടെനിന്നു ിട്ടിയെന്നു നിണ്യിപ്പാന് ഇപ്പോള് സാധ്യമല്ല. 

പകര്പ്പുകളുടെ സൂന്്രദേയം. 

പ്രസാധകരെ വിഷമിപ്പിയുന്ന വള ദുര്ഘടങ്ങള് ഭാഷാ 
കരടലീയത്തിലുള്ളള് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അച്ചേടിച്ച 
പര്യം കണ്ടവര് ധരിച്ചിരിജുക ഏതാണ്ട അതേപടിയാണ് 
മാതൃകയില് ഉള്ളതു എന്നായിരിയ്ും, എന്മാണ്ടെ 12-44 ശതകത്തി 
ലേതാണെന്നു തോന്നുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പല പഠങ്ങളും രൈലി! 
കളും നമുക്ക പരിചയമില്ലാത്തതാണ്', ഇതില് രമിഴിലില്ലാതതേ 
(നി ലേയാളപരങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. അത്ഥം ക്ടുപിടിപ്പാന് 
അന്ദര്വും ഇതധ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രയോഗവും നോക്കണം. അക്ഷ 
ത്തററുകൾ കണക്കിലേറെ, ചിഹ്നങ്ങള് കാണുകയില്ല. ഇതി 
ന്നല്ലാം താഴികക്കുടം വെയ്കുന്ന സംഗതി വ്യാഖ്യാനമ്്യതിപ്പോ 
യല്ലാതെ അതിന്െറ മൂലഭാഗമൊന്നും ഗ്രന്ഥത്തില് ചേത്തിടടിലല 
എന്നതാണ്. മൂര്ലലം ചില പദ്യ്ങളോ വാക്യങ്ങളോ മാത്രം പക, 
തരിയിട്ു്ടാകം, അതുകൊണ്ടു ്യാഖ്യാനേത്തെ മുലവുമായി ശരതും 
സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാലേ ലേയാളവാക്ുക. 
ഭൂടെ അത്മക്ൂടി വ്യക്തമാകൂ. മുലമാണലില് അതിവ ഗഹനം 
രല പരങ്ങളുടേയും അഞ്ചാം ഇന്നും അക്ത്തില് കിടകകയാണ്ട്. 
ലയാളവ്യാഖ്യാതാവ്സ് പെളുവില് പിന്തുരന്ന ഭട്ടസ്വാിയുടെ 



ി ഭഷോാകെരടലി; 

വ്യാഖ്യാനം രണ്ടാം അധികരണെത്തോടടകൂടി അവസാനിയുനനു. 
നനെ മൂലപാലും വ്യഖ്യതാവിനെറ മുലപാാവുട ചിലപ്പോള് 
ത്യേക, ഓല മാറിയതുകൊണ്ടും മററും ഒരു പ്രകരണ 
ഭ്ഞിലെ വ്യാഖ്യാനം മറാത പ്രകരണതിനനിടയില് ചാടിവത 
അതും അപ്പര്. ലീപിപിന്യാസകൂമവും ധാരാളം കഴപ്പും 
വരത്തന് കഴിവവളൂളതാണ്." ഇങ്ങനേ പലതുകൊണ്ടും ഭാഷാ 
കാടലീയായിനറെറ പ്രസാധനം പ്യൂര്ണ്ണൂവിജയമാവാന് വളരെ 
പ്രയാസ്ധണ്ടു്. കിട്ടാവുന്നിടഞ്ഞോളം ഗ്രന്ധങ്ങള് ശേഖരിച്ചു 
ഒ സംഘം പണ്ഡിതന്മാര് മിച്ചു കരെക്കാലം ശരരമിച്ചാലേ 
ഇതു സാധ്യമാകു എന്നാണ് രാനുവേംകൊണ്ടു തോന്നുന്നതും 

പട്ട ാഗങ്ങാം.. 

ഇപ്പോര പ്രമാശില്പിളുന്ന ജര ഗ്രന്ത്തില് മുകളില് 
പരഞ്ഞ 1 18-11 വരെയുള്ള പ്രകരണങ്ങടേ വിടവല്ലാതെ 
0൮ വലീയ വീടവകളില്: മവൈറേടറകരക്ഷണത്തിന്റെ (അധി, 
ക പ്രക. 77) അന്ത്യഭാഗത്തു മാത്രം വ്യയം മൂലത്തോട 
യോജിപ്പിഷാന് മല്ലം മരോണ്ടിന്നിടടണ്ട്. മൂലപദം വ്യ 

പാടി ഉ എം ഭ എള 
പം മകി കാണി സിലു വിള പുത്ര രവും കസിനെ (മയം നിഷ്ടമായ, അവിലട (ഇരി രിക ലളി; റിമ ഭീം കഴിവോ മാര (ടിയില് സാധാര) ഇങ്ങ ഡി ര്മ്ിഷാടെ യാ ജെ 

(ഓതിയ 14൪ (വഴിക അരോര നാകം. റ ന എത്റ വിഭ യില വം ചല കളം ിഭോകയാക് ഇത പാ വം പിള 



ആമുഖം ക 
ഖ്യാനത്തിനെറ വെളിച്ചത്തില് മററണമോ എന്ന കാഴ്യം അതി 
സ്ത്രത്തിന്െറ പ്രസാധകര് ആലോചി്ണ്ടതാണ്'. ശ്രീം 
ഗണപതിശാസ്തിയുടെ സംസ്കരതപാഠമാണിവിടെ സാര്വ്വതിക. 
മായി സ്വീകരിച്ചിട്ട്. അദ്ദേഹം 
യധികം അവലംബിച്ചിട്ടണ്ടെന്നതു് തിന്ത കാരണമാണ്. 

ാഷാകടലിയത്തെ കരെ 

(ഇ ഗ്രന്ത്തിനെറ ഒടടവില് (അനുബന്ധം-_-ഡിറ) തിരുവ 
ന്തപുരം പ്രസധിദ്ധികരണങ്ങളില് ഉള്ള കുറെ അപപാഠങ്ങള് 
തിരുത്താനും, ശ്ദ്ധപാടത്തിനെറ സ്ൂപനകള് നളം ശരമിച്ചി 
ഭൂണ്ട്. പ്രസാധകരറ അഭിപ്രായങ്ങള് എല്ലാം ദരിയാണൈന്നോ 
എല്ലം സ്വികാഷ്്മാണെന്നോ ധരിദ്്ണ്ടതില്ലം ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രാ 
ന്യം നമ്മെ സംന്ധിച്ചിടത്ഞോളും അധികറ്യം ഭാസാപരമാക 
യാന് ആ ഭഷ്ടിവെച്ചു പഴയ രാസനങ്ങളിനനിന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളില് 
നീന്നും ഉദ്ധരണികള് ധാരാളം കെടയിട്ടണ്. നോട്ടില് കൊടടത്തി 
ഭള്ളു അത്ഥാവും, അധിഒായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഷാപരമായ അഭ്യ 
ങ്ങളും അവസാനേവാകഷല; ഭാവിഗവേഷണണമ്തിന്നും തിതത്തലി 
അം ധാദോളം വഴിവെച്ചു കൊണ്ടകമതാണ്ട്. ജേെതകൊണ്ടം! 
അനവധാനതകൊണ്ടെം വന്നു ആദ്യത്തേ ചില തെരറുകള് ഗ്ര 
ത്തില് പിന്നി തിരുത്തിഷാണം. ഗവേഷകയാകം വിദ്യാ 
ക്ഥികള്ക്കും ആവയപേടി സഹായം നല്ലാ തരമിച്ചിട്ടണെന്നല്ലാതെ 
അതിന്െറ പൃള്്ടുതയെപ്പററി സമ്പാദകന് യാതൊന്നും അവകാശ 
പ്പെടന്നിലും 

തരിരുവന്തപരത്തുനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടതതിയ ന്ത ഭാഗവും 
ഇ ഭാഷാകടടലിയവും കൂടിച്ചേനാന് അ്ദശാസ്തത്തിനെറ കിട്ടി 
യേടത്തോളമുള്ള' വ്യാഖ്യാനം പള്്റമോയി. എല്ലാം കൂടി ചേത 
ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പരിപ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പേടമുന്തു മുലപാന 
ത്തിന്നും ഭാഷാപഠനത്തിന്ും വളരെ ഉപകരിഴ്യം, അത്ാശാസ്് 
തിന്നു ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു വ്യാഖ്യാനം വേരെയില്ല, സംസ് 
പ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഏതാനും ഭാഗങ്ങള്ക്കള്ളര മാത്രമേ കിട്ിയിടുള. 

1 



[! ഭഷോകെടലീയം 

ത്യം ഇതിന്റെ ഒരു ഇഗ്ലീഷ് വിവത്മനം കൂടി ഉണ്ടായാല് 
േണ്ടില്ലെന്നു യൂറോപ്യന് പണ്ഡിതയാര് ആവശ്യപ്പെടാന് തുട 
്രിയിട്ടുണ്ടെന്നതു സ്തൂരണിയമാണ്, 

ഉ പ്രസാധനത്തില് എന്നേ സഹായിച്ച എല്ലാ ഗരം 
യാധിരൂതയാരോടടം പണ്ഡിതന്മാരോ ശരതജ്ജത പഠയുകയാ 
രിതി ജോലിം ലേയാളഡ്യിഖ്യാനമ്തിെറ കൈത 
പ്രകര്പ്പുകള് തന്ന സഹായിച്ച മാസ് ഗവമ്ഷേന്റ് ഓരിയന്റൽ 
സ് രരിപ്ററ്സ് ലൈബ്രറി, വെകടേശ്വര ഓറിയന്റല് 
ഇര്സ്്ീറൂട്ട് എന്നിവരുടെ ദാവോഫികളേട്ടം, പകര്പ്പുകളും 

നങ്ങളും പരിശോധിപ്പാന് എല്ലാ സകളവും ചെയ്തരുന്ന 
(തീതവനന്നപ്യരം യൂനിവര്സിററി മാസ്കറ്റ് ലബ്ച 
യുടെ അധികൃതന്ാോളടം സന്ധാരകനനുള്ള കൂര അളവററ 
(രാണം കൈയഴത്തുപമര്പ്പം അളിയോലഗനാും (൬ 
സസന്തോഷം നമകകയും ഉപദേരങ്ങള്കൊണ്ടെ സഹായിജു 
കയും ചെയ ശ്രീ. ഫരിഘാമോസ്റ്റിയോടള്ള വമ്പിച്ച ക്പോടേ 
എടമ്തേപറയേണളുണട്, ൪ പലതരത്തിലും എന്നെ ഈ 
ഉദ്യമത്തില് സഹായിച്ച ഡാം കഞ്ുണ്ണ്ിരാജം ശര്. കെ. വി. 
(൭ എന്നിട്ട, ഈ ഗരനാത്തിന്ു ശരദ്ധോയമായ ഒരു മുഖവുര 
എഴുതിത്തന്ന ലേയാളം ഡിപ്പട്്മെന്റ്: അധ്യക്ഷന് ഡാ, 
എസ്, കെ, നായോടടം ഉള്ള നദ്മിയും ഇവിടെ രേഖപ്പെടു 
ഇതരയ ്ൃത്തിയായി ഗ്രന്ഥം അച്ചടിച്ച ജനതാ പരണ്ണുകാമ്ോടക്കൂ 
കരത്ഞതയും ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിളൂടടെ 

സമ്പാദകന്. 



അവതാരിക 

യടല്യന്െറ അത്ധശാസ്സം ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു 
ഭുഖ്യകൃതിയാണ്ട്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച ഏതൊരു വിഷയ 
ജവ്പൂറിയും എഴുതുമ്പോ കയടല്യനെ സ്തൂരിജാതിരിപ്പാന് 
പ്രയാസം, പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഭാഷകളിലും ഇതിന്നു വിവര 
രണ്ട്, അത്വാസ്ത്ത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും 
സാഭ്കേതികപരങ്ങളേ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള പണ്ഡിതച്ട്കള് 
അവസാനിച്ചില്ല. 

0 ഒ വിയ്ോഡിക േളഖകിധുള 0 പണ്ധിനയോര് കൂടി 
ക്കി വയര് ള്ളം 4 യിനി സിപ്ല 
രി. ഭച്ചാതീസിലും അയാൽ വ്വനം വന്നി മിയ തിക 

(950൭ ജിടി കാമി (1൮ പ്ര 
പാളം യ ളില് തയില് ഡാം പ്രണതോ 
ടം (20) ചതച്ച ആധാർ വികാസം 

ിച്ം 

ത വ രിയി കിയാല് പ്രോ വേര 
പ] 

റിമ ഭിം പ എസ ജോയും 
റി വയക (1895) ജള സഡക് 
പ്ഴ്ിയന. ളില് ക വ അറ പിലാഷ (69) 
ചം കില് മമ വിക്ര വനില. 

ചിലി; ദില മ വ ഉട നിടെ യി. 
(ശി സജ (100571 (195) 0. 25..0) മങ്ങി 
ക ഷം ലു കായ് മ പ്രക സമസ്ക 
ക തി ക ഏന്ന സിമ പായി രചി ഫി 
ചനം യ്യും ഇംഗീഷ് വ്തി പന വുഷയി മാമ 
കയ്പ (സന ചാര യ പോ. 2219) ഇക് മാതു 

ടം 0.1 ലിം ടോ നേ ലിയും മം 
സ മം ളി ലി ജോമി (00%, 3 9. 8 1934) 
യെ 



ി ഭാഷാകൊലിയം 
ആകെ 16 അധികരണങ്ങളും 180 പ്രകരണങ്ങളും ഉള്ള 

മ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിഥോസ്റ്റം. അധികരണങ്ങളില് അധ്യായ 
ാമോസ്സോട്ടേ ചേനാവിഷയകമായ്യം റേരം 

തിന്ത വലിയ സാധ്യം കാണന. സൂത്രം എന്ന പേരില് ശിഷ 
ങ്ങള് കൊടു അവയുടെ ഒരു ഭാജ്്ംപോലെ വിവദണങ്ങള് 

വിഭാഗ് 

രകാ പ്രായ ഗ്രന്ഥകാരന് ചെയ്യുന്നു. സാമ്േതിക 
പാലാമുടെ ആധിക്യം, അവിസംഒജിപ്പുമായ പ്രതിപാദനരിതി 
ഉുടങങിയവകട്് വശുമെ ദുര്ഗ്രഹമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. 

ണ്ഡിം ഖാണന്ം കാളിഭാസന് തുടങ്ങിയവ 
കൊല്ലാം പരിചിതമായിരുന്നലിലും ഇടക്കാലത്തു എമ്തു കാണ 
അല ുപ്പപ്ര പായി, കാമനദകമന്റ നീതിസാരം 
റും അയ്യാവല്യകാ്യളള് എല്ലാം അഭങ്ങിയതാകയാന് ദുര്ഘട 
കാജ വിസ് വൃത പഠി കറഞ്ഞിരിയ്യാം എന്ന അഭി 
പ്രായത്തിനു യതിയിലാസ്യയില്ല. പഴയ സാമൂഹ്യസ്ഥിതി മാറിയ 
(തിനാ, ഗ്രനധിന്റെ പ്രഖ്ധരത്തിന്ന കാവു വന്അവെന്നും വം 
ജൈനാചാഴ്യേനായ സ്ോധഭദേവനന്റ നിസ ഒര് (എം ഡിം 
1 തുക) ഭാരം, ദദമദയണം, ഭീമാസ്യരിയകം, കാടലറിയകം 
എന്നിവയെല്ലാം മീഥ്യാധാസ്ത്ങ്ങളായി (പം 991൬) ഗണിളുപ്പെട്ട 
കാണുന്നു. കിലും ജൈനം കരടലിയത്ിന്ത വ്യാഖ്യാനം ചോ 
ചിടൂണ്് . അധാജികത്വമോ പൊുവിലുക്ളൂ കാഠിസ്ലയമോ ആയിരി 

യം മണ്ിാഴും കുമം ളില് ആപിളുനബര് കൂടി 
ഭം ലിം ലം രരം ബനിയ വായെ മ ചൂ ചളി ല്. “വായ മി വ്വ 
പായില് 

ചിക ന യ ന വു ട്ടം. 14,191). അഭിഷായുത്തിക മാലിക കാക ജം വടു കതിോമികകാും ളം സകളതഅവെ  ചച കിമു ഷും 



അവതാരിക. [ന 

ത്തന രത്ന 4 പ ടം ക 
വി ടം സള: 
ക നിം പ പ യം ടി യോ 
നാട് ന ടട 

കവി സിഡ ടി മ ബന ദി 
രി ക (യ ത്തി ഖി ടി, 294 
0. 0959). 92-. പ 

നവി ജന. ടു ഖര് 00 199. ര ഇം 
19൭. ജില് സം 140൪ [615 പ 10% വ ലു. 1999). 
കും; 40:4൨. 1656. ലി ബേ ൪൮൦ ശയം 
നി 
കേ) മോ. തി ധി ഒ. ടിയ 
ന്റ 
സട, 1924. 
ജിന ധി ലാത്ത. 24. ൩ ടോ, 718 

വന്ന 1924. 712. 1924. 
കില് ണന് ടെ 
[നി 
മ ലിലി ടിടി ബില 
ലം... ടി [ശബ (40 1 മേ മി ഗെ തിമി ജി 
ടര് ടു, ലം 1927, 



റ ഭാഷാ കൌടലീയം। 

കം ശിയായളതില്നിനാജ് അര്മാജസുതില ൂലലും 
ലും അധികം ടുക. ഇയില് കേയി 
കലയ പരന ജഴിലാവഫമാണ്. ഉനയില് 
ന അ ചാലു മഗ് വിചി നില 
ടം പന്തി 
ന്മ ഭാ ിിഇുറ അലെ മാഡം 
വ ഡ്രവി്ലിത ഇലാളിെരപാു പള 
വെച്ല് പകക ഡി പ്രി എടി 
കാളം ഇനെ ഷിയ കണ് 
കം പ്രസി ഡി ഡീന 
പാളം അതിന. ഗോല് ഇന്നിനെ 
ചക മ രംയം എനാണ് 
ുപല്ചാ് ിസമല ധകടടു 
പും (യന ജട റ. സാ 
രാരി ജപേ ഉറി ളു്വാര് ഗരം വരമ 
നിന്ന നോ യു ചികി, ചേ 
തിയ നാ 
ന ഏം 
അര്യിട്ട് ഇ 
ന്ധമകരേനും കാലവും. 

അത്ധശാസ്ത്ം പ്രസ്ധിദ്ധപ്പെടത്തിയതോട്ടകൂടി അതിനെ സം 
ബന്ധിച്ച വാദങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ഐതിഫ്യവുഃ ഗ്രന്ഥത്തില് തതൊയുള്ള പ്രസ്താവനകളും അനുസരിച്ചു ചയ്രഗുപപമാജ്ന്റ 
(ബി. സി. 31-29) മന്ത്രിയായ കരടല്യനാണ്ട്. ഇതിന്െറ 
പെ ര 
ത്ത 

൮, 7. 1൭. ടെ 



അവതാരിക [ 
ക്താവു 19, (ഇദദദേഹത്തിൽന്റ അപരനോമ്ങളാണട് ചാണക്യന് 
ിഷ്ണുപ്പന് എന്നിവു. യാക്കോബി!!% വിന്സര്റ് സ്തിതി 
തുടങ്ങിയ വിദേശപണ്ഡിതയാം എല്ലാ ഇന്ത്യന് പണ്ഡിതന്മാരും 
ഈ പരക്ഷക്ാരാണ്ം എന്നല് കീത്ത് 10, ത്ധോളി!, ഫില്ലി 
ബ്രാന്റ്, സ്റ്റ, വിന്റര്നിസ" ഇവരെല്ലാം ഇതിനെ 
കഠിനമായി എതിത്തു. അമ്ാശാസ്തരം പ്രകാഥിപ്പിുന്ന സമുദായ 

ളൂ പ 
യായ 
ന ലിക യ കയം 

രം യി ട കം മ് അമ ്ിള് കട് 

11. 2 0൦% രം 0൭0 ലേ ഡം, വയ, 12 ി] 
12 സ്ന, ജി ലേ, 00%, 124 

0, സം ന 0 യി മട ലു) 
.130-37, (ഥം കൂടുകള് പയാകാടേടിലും ബാ. സ 1-൦ ശക 

കിട ഖരം സി, 80 ക 4ഞദ്ി 9 701 
മ 192, 7, 8 7 (ഖും ൫.൧. ജു കാല രിഹ് 
എ ഗ്ര ന 1009, 1940, 7). 49-41 ര മം 
ലല്ലു 

14.20, 0൧4൭, 0 ൫554). ടം ലിം [രിക 40 

5.10 സം പ്ല, ഘി 1908 ചു 
മം വാള ദിലി ഗരം, 142 1910. 2:10. 

16. 05൭, കഥ വരം, വിമ 1922. 
20. യ ദേ ിിക്കെ വിജ 6, 00 വയ 

ക്ത, 142 



സി ഭഷോകൊലയം 
സ്ഥിതിയും രാസ്ലിസ്ിതിയം മം വരെ അര്വ്വാചിനമാണെ 
അം ഗൈസ്തനിസ്* ചുബികാണിദ്ച്ന രേ ബന്്രദായ 
ര്കം ഇവസ്ധായി ബുദ്ധാഷ്യാ രോജിപ്പില്െന്നും ആണ്ട് 
ദ്ദ വരം മയ ര പ്യയഗമാണ് ഇതിന് 
പ്രതിഫലിയന്നമ്. എം ഡി. 800-സോട്നോ മഠോരാം ബല്ല 

മതം എഴ്തിയണ്ടാകി, ഗരം കൂട്ടല് 
കേറി മട്ട മേയമസ്രിയായ ചാണക്യനെ പേരി 
കൊട്ടാരം പണ്ഡി 

പിച്ചു 
കൊട്ടത്തതാകാം ഗന്ധം, ശുക്രന് ഭരദ്ധജന് എന്നിവമെപ്പോലെ 
കര്യം രാജ്യരുനതരതരിലെ ഒരു ശാഖാപ്രവര്്രകനായിരി! 
ക്കാം ആ സകൂളില് പെട്ട ലല്ലവരുടേയം ക്ൃതിയാണെന്നും 
വരം ഇന്നത്തെ അത്ഥരാസ്ും?ം, ഇ്ങനെയൊകഷെയാണ്ട്: ഇവ 
ടെ വാദം അലോഘേഷന് (എം 0. 1-ഠം ശതകം) അജയ 
കൂരന് (൮. ഡി. ൭ ഒരകഴു ുതലാധവെരുമട ബുദ്ധമത 
ങള ആത്രയിച്പു അര്തഥഥാസ്ററമിനെറ കാലം എ. ഡിം 200 
അിപ്പൂാമല്ലേന്ന ജോഴ്റ്റനൻ പുന്ന ത്ധ, ത്ഥം മേയര് 
തെ ലിഖപ്രസിദ്ധായ പരിക നാദം കരട്യന്ം 
൯ എസ്സിലെ യാജ്ഞവാഴ്യന് ഉപജിലിഴ്യുനതായി്ങെളിയി 
രന്ട്20, ഇതു കരഭല്യന്റെ പഴകം ണിഷു്നു. മയ്യ 
കാലെ ഇന്ത്യന്സാമുഹ്യസ്ഥിതിയേയും മററും ആസ്സമാക്കി 
അട്ട നടന്നിട്ടുള്ള നിഷ കഷ്ടൂപഠനങ കല്യ ച്രു 
൭൭൯൪ സമകാലികനാകണതില് പോകമൊന്നും കാണ 

വം ലിലര്ം മം ല്യം 
8, 6.00. 29, “൦ ഡില ൪൦ വിലാ ല് 

ലര് 2.0. 
19.2.2, വ ധിം ഗം ദ മിഡി ജിഡ 

ിഘ ജിധ ലം 20 ജി മധ. 
20. മടം നാപി 1, 2, ജോഗ് ഘടി 

അക്കം 20, 1928 6. 4295-49). 



അവതാരിക, കി 

നില്ല. ഇട വിഷയത്തില് സംഗയച്ഛേരിയയ മറുപടി 
ഇനിയും ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരി്യുസതു് എന്നു 
തോന്നുന്നു, 

ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പേര്. 

കാടില്യര് എന്നല്ല കടല്യന് എന്നാണ്ട് അര്താരാസ്ത്ര 
കാരനെ പേരന്നു ആദ്യം ദാക്ഷിണാന്യപഠാങ്ങളേ ആശ്രയിച്ച 
(അഭിപ്രായപ്പെട്ട് ശരീ. ഗണപതി ശാസ്തിയാണ്ട്44, ദൂദദോപ്യന് 
പണ്ഡിതന്മാര് ഇതൊരു നീസ്്റാര്യത്യാസാദണെന്നേ കതുതിയി 
രന്നളളും കടല്യന് എന്ന രൂപമായിരിക്കും ശരിയെന്നു ലെന്ത 
ഭഫപാേവും ഇപ്പോള് ഒരുളിയിച്ചിടുണ്ു 4, രണ്ടു രൂപത്തിനും 
പരണ്ട പ്രിചാരമുണ്ടായിതന്നുവെന്ന കരുതാനാണ്" വഴി 

ച. 2.2. ജേ 4൪ 16 0 ലര് ണ് 
വേല, 1986 20. 19-25, 
ജി ചാരും 
കില് വരിഫ്ിച്ച അബ്വസധി 

ലിം 

മു. മും കലര്ച്ും മ ഇഡഥങകൻ മം കവകയാന് സയം ക 
ലര പള ലു. 

മ. 1 ക്ഷി ടിം 8) മിമി ലം 0.4 
പ മം ചു കാൻ കുളം ജയം 
കും 

൩.൭. ലം അം സ് വാള് സൂ, 
ത. 

ക അങ്ങിൽ കടയും ക പ വ ച 
സുമ ലിയ 7, 313. പാ ഇരി 
ചം കിയ. ടി ഭയ (നി) നം ഭി 
മ പ മ & ദര (1995). ൧0 മിക ജു ജനി 
എ ലച തൂകി (മരു ഖയഭൂി 

[1 



ലിയ 

അര്മാാസ്തത്തിനെറെ കൂടതല് വീസ് വൂനമായ പഠനം, 
ഇവിടെ സംഗരുല്രോട, ഈ ശ്രമി പ്രാധാന്യം സര്വ്വ 
സമ്മതാദകയാന് ഇനിം ഇതിനെ്പുറി ചര്ച്ചകള് നടന്നു 
കൊണ്ടിരിന്നു തീരപ്പയാണ്് 

ക 
അത്ഥശാസ്ത്ര്യാഖ്യാനങ്ങള്. 

എത്രയും പ്രാധാന്യമു്ള അര്തവാസ്്ഗരനമത്തിന്നു പൂള് 
യ ഒതു വ്യാഖ്യോനംപോലും ഇതുവരെ കിട്ിയിട്ടില്ലെന്നതു അത 
തകമോണ്ട്, സസ്ത്രതസാഫിര്യത്തില് വ്യാഖ്യാനമെഴുത്തുതന്നെ 
പ്രധാനജോലിയായ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇതിന്നു 
രു സ്പ്്ഡ്യാഖ്യാനം ഇല്ലാനിരന്നതെന്തുകൊണ്ട്? പണ്ഡി 
താക കുറവു പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. 0൮ പലതി 
റയും കൂട്ടത്തില് ഇതിനെറ ബ്യാഖ്യാന്ങളും നഷ്ടപ്പട്ടപോയി 
എന്നു കരുതാനാണ് വഴി. ഇവ ഇനിയും രിട്ടികൂടെന്നിലല. 

ഇപ്പോൾ നമുകകള്ള വ്യൂഖ്യോനങ്ങള് താഴെ ചേര്ത്തവ 

1. സ്വാമിയുടെ പ്രരീപദപപഞ്ചികള് 

0. ടം (0 ൮. രി ദുബ കട്ല 1 7൦40 വേഷം യതുസിലിക കും ജയോ 
മ, സം ദ്യം അധി ര 1800, (8 മി 

യി മഴ തദ 10 ടിനി ഏട കിക് ക 

4 ടര പോം, വ വ വനില പി 
[പാട 
നല 

മും. ലിലി & ൭. റി ടം 18085. ദ 
൫0. വ വ, 1.24. 2 1925, 0 24-56 ട്വ. കാട 95, നം സന 1 രി 82% 20. 92120 10 ടം 3 9 1925. ൭. 162214 റാസ് വ ഫയ്ിലിട 
ഡിയില്. 913 ജു ദില പിടിം ജില് 
മകി 



അവതാരിക. കം 

2. ധവയജ്ാവിന്െറ നയചനര്രിക.3ം 
9. ജയമളല് 
4. ദികയപ്രതിയുടെ ചാണക്യടിക. 
6. യോഗ്ഘമനെറ നീതിനിള്ിതി.39 
൫. ഭാഷാകാടലിയം.ള്4 (പേര് നാഃ കൊട്ടക്കന്നതാണ്ട്ം 

രി. ശാോസ്റ്ിയും ്ധോളിയും, ഭദസ്വാമിയവും നയ 
ചന്ദ്രികയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്; തരി. ഗണപതിശാസ്സു! ഇയ്യ 
പുറമെ നമയുടെ മലയളവ്യാല്യനേവും. ഒട്ടസ്വാമിയുടെ പ്രതിപദ 
പ്രഞ്ചിക പ്രായേണ സംക്ഷിപ്പമാണ്. വ്യാഖ്യാതാവിനെപ്പററി 
ലിമേഷിച്ചൊന്നും അറിവില്ല. രണ്ടാം ധികരണമയിലെ എട്ടാം 
അധ്യായം തുടി ആ അധികരണം കഴിയുംവരെയേ വ്യാഖ്യാനം 

ബ്ദം മനം 0 10൯ 9. 1. 25. ൮ ധേ തിം 1924. യ ൮. ഓര രിപ കില 2 203 

കില പ്പം 
ചം 0. 0.10, വിം, 

[തി 

90 ഇമ തരി ാമ്ാോ്രി പരമം ഷക കി 
നം ജി ഉച്ചരി ഭൂ ഒ ൧ മാം റിലെ 
[യി 

3. 9൦.22. കിയോസ് 4155. 
പാലം ഷേ ലല ജില് നാ മാല് 
6.൧. ൧൭ലി 1. 8. വ. റി ഷം നേ ദി 
ഡ്വ. 890 പിക പായോ ലാളര്ിചും മില സാ 

ചും ഭയ" ഗള. യോ ലിറ കുളവും 
രി ജിവി? ളാം വകയി അച്ചി ്ായനിയുന ഉമ 
ലം ല്സിചപപുിചളം 

24. മഭയയാല്യോയയ 1:00 നിയ ഭം 71, 16 
ഡ്മ 29%, 2.10. 14.10 മി ഗം 1949, 



ക ഷാലി 

ള്ളു. നയച്്രിക എഴാം അധികരണം ഴാ അധ്യായം മുതല് 
1254% അധികരണേത്തിലെ നാലാം അധ്യായം വരണ്ട്. വ്യ 
്യാതാവോയ മാധവയജ്വാവിനെപ്പുററി ലിശേഷവിവരമൊന്നു 
കില്ല, ജയമംഗള ഒന്നാം അധികരണത്തിന്നു മാത്രമേയുള്ളം 
ചാണക്ൃകയില് രണ്ടാം അധികരണവ്ും മൂന്നാം അധികരണം 
അതിന്െറ ഒന്നാധധ്യോയവും ആണ് അടങ്ങുന്നു. ഒടുവില് പറ 
രു രാ വ്യാദ്യമനങ്ങളും ഒരു പസ്റകത്തില് തുടര്ച്ചയായി പക 
ര്ജിയി്ടുള്ളതുകൊണ്ടും രഞ്ജാമത്മേതിനെറ ഒട്ടവില് മാത്രം വ്യാ 
ഖൃതാവിനെറ (ഭിഷ്യപ്രഭമതി) പേർ കാണെന്നതുകൊണ്ടുപിൽ 
ണ്ടും ഭിഷ്യപ്രമേതിയുടെയാകണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാ 
വാന് ഇടയായി. ഒന്നാം അധികരണത്തിന്നു ജയമംഗളയെന്നും 
ബാകി ഭാഗത്തിന്നു ചാണകൃടികയന്നും പേരിടാന് ഒരു യുക്തി 
ജില്ല. ജയമംഗളം മമേന്ദകമന്ര നീതിസാരത്തിന വ്യാഭ്യനേ 
തിയ ശന്റരന്നെയാകോന് ആണ് വഴി, ഇര വ്യാ 
്യാരക്കു്മാരെല്ലം ദക്ഷി ണാര്യരായിരീകണം എന്നാണു. 
യോഗ്ഘമന് ഒരത്തരാഫനായ ഒരു ജൈനനാണ്. 125, 
ശരതക്മാരനാണെന്നു പരയുന്നു. ഒന്നാം അധികരണവ്വം രണ്ടാം 
,അധികരണത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗവും മാത്രമേ നിതിനിള്റിരിയി 
ലുക്ളാര്, (ചില ഓലകള് നടക്ക നഷ്ടൂപ്പേിടടണ്ട്). ഭാഷാ 
കരടലീയം ആദ്യം മുതല്ക്ഷ ഏഴാം അധികരണം കഴിയുംവരെ 
രണ്ട്? ഇതും നയച്ചന്രീകയും കൂട്ടിയാല് ഒട്ടമക്കാലും ഭാഗ 

05, 'ലാളികയിചുഷാഭ! പപ ശൂരിയോവെിയിം 
ളാം; എനാ ഭാം അഭി 

0. യടികിു്രതിഉകാഭോോഭ സമപരപ്രയാവരളയ. 
37. 0. 10ദിഖര ടി. 9. മി സുഖും 
[നി] 
കിള എന്ത ധാ 

4, ജി ലാര ഭോയിലചിൽ തീയിലും 
മ കിമി അമുക് പരമാധി 



അവതാരിക. ക 
(തിന്റെ ്യാര്യനേമായി. ഏററവും വലിയതു" ലേയാളവ്യാഖ്യാന 
മോണെന്നതാണ് തിറ മെച്ഛത്തിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനകാരണം, 
അവിടവിടെ വിടവ്യണ്ടേലിലും കൂടതല് അധികരണങ്ങള്കള്ള 
വ്യഖ്യാനം ഇതിലുണ്ട്? പുറമെ, ഇതു കൂടതല് വിസ് തൂത 
ണട്. ശാമശാസ്ത്രി പറയുംപോലെ അതൊത പരാവര്തനമായി 
ശ്രണിച്ചാരികൂടി 99 (ശരില്യും അങ്ങനെയല്ല) മൂലത്തിെറ അധ 
ഗ്രഫണത്തിന്നു വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. മലയാള 
പ്യാഖ്യതോവിെറ പേര് തറിഞ്തുകൂടാം ഭാഷാപരമായ തെളി 
വിനെ ആസ്ലദമോക്കി മാത്രം കാലം എരു 12-00 ശതകമാണെ 
ആഫി്കപ്പെട്നുണ്ട്*0, ഇതിനെപ്പുറി റെറാരിടത്തു പറയാം. 

ഭാഷാകയടലീയത്തിനറെറ അവലംബഗ്രന്ഥം, 

രി. ഗണപതിശാസ്ത്ി ഭടടസ്വാധീയത്തെയാണു് മലയാള 
പ്്യാഖ്യതോവു പിടതുടരുന്നതെന്നു അരിപ്രായപ്പെടുന്നതിനെ" ശ്രീ. 
സാബേശിവരാസ്റ്റി എതികനനണ്ട് 4, ഏതാം ഉദാഹരണം 
കൊടുത്തു ഗണപ്പരിരാസ്ത്ിയുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു 
കാണിയ്ം. മലേയാളവ്യാഖ്യാനം സസ് കൃതവ്യാഖ്യാതാവിന്ന്* 
അവലംബമായിക്കൂട എന്ന വാദം തീരെ യകതിസഫാമല്ല. 

ഒട്ടസ്വാമീയം. രാഷാകരടലീയ, 
1, ഫോര്ഘേണ സൈന്ധവ 1. ഫോര്ഘം സൈന്ധവല 

ലവണാദിനല്്ലവിക്രയവിഷ വണാറി അല്ലവിക്രയവിഷയ 
യേണ അതൂ്യ)ര്ഘം സാദ്ഥികം മായിരുന്നവു കൊടുത്തു അല്ലോര് 
മഫാവിക്ൂയവിഷയം പണയ ഘം സാദം മഫാവിക്രയവി 
പ്രതിപണ്യവിനിമയേനം.. ഷയം പരന്നു കൊള്വിു. 

ഓ കട ടം 

ന് 
൭ ളം മഞ്ജു, കപ 
൭.൩ കിട, (ശയം വിം 3 
2. കം സ്ിധശായകി (4), കിടെ ഭം പേ 



രട്ടസ്വാമീയം, ഭാഷാകടലീയം 
19, രാത്രയഃ സമാരോപിനാ 2. ഭാത്രിയെന്റും നാളെ 

ഇതി ഭാത്രിഗ്രഫണേനാഫോരാ ചച്പൊജ്ലിയതു 
തൂഗൂഫണം. പ ി 

൫. ഘസോഫസ്രം സര്പ്പ 8. വലിയ കടത്തില് നെയ്. 
ഷോ ദീയതാം ഇത്യാദി കൊട്ടക്കെനറേറകിനാല് ചെരി 
ലഘുതഘസേഫസ്രരാനാല് ത യ കല്രകട നത്തില് കൊടുത്തു 
ഭന്തോപജിവനം. ിഞ്ചിയതു താന് കൊള്ളൂമതു്. 

പർ ി 
4, ഫിസ്്റോണാം കസാരകാ 4. ഫിസ്രേവിയു പുഴു 

ദീനം പ്രതിക്രിയാ പ്രതീവി വെട്ടം കരുപേന് പഠറുമുതും. 
നം ആതപരോഷണം പ്ര) പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാവു. ഉണ 
രൂപ്രക്ഷേപാദിം മുഷികാണാം അി(ണിച്ചെപ്പിലേ ഇട്ടവിതും 
ജയാ ചെയ്യതു. എലി പൂച്ചയും 
കോപഡതാനാം തുന്നവാഃ കീരിയും വളപ്ിും പുഴ പററി 
അ്ലോഷണം; (തിന്ന തുന്നനെകൊണ്ടറിയാത 

പ്ളം ജന്നിപ്പിത* 
നി നി 

0. ഏതേഷാം മധ്യേ ധാന്യ 6. ഇിറില് ധാന്യവ്ു 
കലം സിമാധ്യമഷ്യ വക്ഷ്യാ- കജ സിമാധ്യക്ഷത്തില് ചൊ 
,അനാഗതാവേക്ഷണം തന്ത ലവി എര്റിത അനാഗത 
കൂതിരിതിം വേക്ഷണം തന്തരയുകതിം 

[ന [വി 
൫. ശോ(്്രുകവല്ലീതി ഹിം ൪. രീകവല്ലി ആവിതു ഹം 

സാഹസ) ബല്ല തദ്ദേശ സവള്ലി എന്റ അതൊക്ള ദേശ 
ന പ്രതിരോ... ആദിശബ് ത്അവരള് ചൊല്ുവിതും ആദിശ 
ഓൽ അന്യാസാി ബന്ധനഃ ബ്ദത്തിനാല് മററു കെട്ടവേണ്ടം 
ീയോഗ്യമനോം ഗ്രഫണമിത്! വക്ൂിയെല്ലാം കൊണ്ടിും 
ചല്ലീലഗ്ം 

നി [നി 
7, മാലതി മഫുലാനിതി ത. 7, േലതിയാവിതു മുലാ 

ുശപ്രസിദ്ധാം മുദ്വേതി ടാവി നി എന്റ ചൊല്ലുവിതു. ലല്ല ഡോഷ്ഠ പ്രതി. ജാവിതു മര ദരാവിള 
(്രുദേശത്തില് പ്രസിദ്ധം. 

നി വ 



അവാരിക, ധി 
രട്ടസ്വാമീയം ഭാഷകോടലീയം.. 

൫. രദ്ഗ്രഫണാന് ദ്ധി 8. ഭൂമിഗരഫണനത്തിനാലെ 
(കാരസ്യാപി പ്രകോരാദേര് ഗ്ര-- തദവികാരമായിരുന്ന പ്രകരം 
ഫണം. ്തംഭാഥീകളെയും ദേശമെന് 

കൊള്ളിന്ിതും 
ന ി 

27% പ്രകരണത്തിലെ (ഉപയമപരിക്ഷു സൂന്രാതമം 
സംബന്ധം തുടങ്ങിയ ഇരുപതോളം വരിയിലെ ഭഷാവ്യാഖ്യാനം 
(പ. 7) സ്വാമിയുടെ ശരിപ്പകപ്പൂണട" (പേ. 6). കൂടുതല് 
ഉദാഹരണം ആവശ്യമല്ല. ലേയാളഡ്യാഖ്യനേത്തിലെ പല അബ 
ദങ്ങളും ഭട്സ്വാമീയം നോക്കി തീക്കാം. “സരഭാഗ്യം ലന്നവി 
ഭള്തു" (പേ. 208) എന്നതിന്നെതിരായി *വാദ്ധകേന രോഗ്ൃത്വാ 
പരഗതേ' (പേ, 192) എന്നാണ് ്സ്വാമീയം പറയയനനതു്. 
*സരദാധ്യം വാനവിട്തു' എന്നായിരിുണം ശൂധധപാാമെന്നി! 
തില്നിനൂഫിയ്ാംം സ്ീവ്യവഹാരികളാവോര് ഖനമിപോഷകം 
താര് എന്ന അപപാം (1. പോം 207) 'സ്്ീഡ്യവഹാരിണോ 
ബരന്ധകിപോഷക" (പോം 14) എന്ന സാസ്തൃതവ്യാ്യനം നോ 
കി തിരുമമാം. ഇതുപോലെ അക്ഷമപ്പിളയും മററും ധാരാളമുള്ള 
പ്രരീപദപഞ്ചികയുടെ പുതിയ പ്രസാധനം നടത്തുന്ന ആള്ക്കു 
ലേയാളല്യാല്യാനവും വളരെ ഉപകരി. 

എന്നാല് ഭ്സ്വാമിയത്തിലെ പല ഭാഗവും മലയാളവ്യാഖ്യാ 
താവ പിടി, സംഗുഫണം വളരെയധികം സാധാരണമാണ്. 
കൂദാഹരണമായി 40 അപഫരണമ്ലങ്ങൾ വിവരിച്ചു ഭട്ടസ്വാമി 
പരയുന്നു തി ശബ്ദഃ സമാപ്ത്ര. ഹരണോപായാ ഇതിവര്ത 
നേ പുനസ്പല്ഗരഫണം ദേശകാലാരിഭേദരിന്നാ അപ്യേതേ ഏതാ 
ന്ത ഏവേതി ജഞാപനാദ്ഥം..." (പേ 3). സാമാന്യം നീണ്ടു 
പോകുന്ന ഈ വീശീകരണം ദാഷാകയടലീയകാരന് ശ്രദ്ധിച്ചി 



ി ഭാഷാകൊലോയം 

രിളളിവം സ്വാമി ഉദ്ധരിച്ച പദ്യങ്ങള് ലേയാള 
്യാഖ്യനോു് വിട്ടിിുന്ം. "കേചന കര്പ്പുരമിത്യാശു-സ്ക്കോ 
മിത് ചാപ ശ്രീവാനകം താ കേചില്, കേചില് ലോഹിത 
ചനം: എന്നു ഒടി ഒ പര്യം ഉദ്ധിുന്നതിനെറ (പം 
490) വിവരണം നോ്കുകം 'ദത്രിയാവിളു ക്പൂരമെന്റ ചിലര്. 
്തേചനുനമേന്റ്റം ചൊല്ലുവര്' (1, പേ. 80) “അതഃ പരേഷാം 
ോനാമം: (11. പേം 98) എന്നു തുടങ്ങുന്ന മൂലപദ്യത്തിന്െറ 
സായ്തരതവ്യാജ്യനേം (18 വരി) രാഷാവ്യാഖ്യോരാവു പിട്ടിരി്ു്ന 
“അിനിനം പ്രഭായയക്തം' എന്ന പ്രകരണാന്തപല്യമമമ പ്രതിപദ 
പ്രഞ്ചിക വിസ്തരിച്ചു വ്യാഖ്യനിജുമ്പോള് ഭഷകടലിയകാരന് 
"ആബോധം' (0. പെ. 110) എന്നു പഞ്ഞ തള്ളിയിടുക 
ലാണ്. സ്ൂത്രാഭാസംബന്ധങ്ങളും സാധാണേവിവണേവും പല 
തീയിലും മലയാളഡ്യാദ്യാത്വ | ച്തക്കകയോ വിടുകയോ 
ചെയ്തിട്ട്. 

കരിച്ചു, സ്വന്തമായി കൂട്ടിയ ഭാഗങ്ങളും ദൂര്ല്ലരം കണ്ടും. 
"ബലി ഷള്ഭാഗാദസ്നോ യഥാദേശപ്രസിദ്ോ ദശവിംശതി 
ബരന്ധനാദിക' (ടം 83) എന്നതിന്നെതിരായി 0.൪, പറയുന്ന. 
*ബലിയാവിതു ഭാഗം കൊള്ളുമതതെന്റിയെ നെന്മികത്തവാറു 
റും പര്തിലൊന്റുതാന് ഇരുപതിലൊന്റുമാന് എന്റും ചൊല്ലു 
൪ ചിലര്, അതിനെ ഇരന്നൂണന്വം ചൊല്ലൂവര്' (1. പേ 
1890-31). ഒടടവിലെ വാക്യം പഞ്ചികയിലിലല. “ആല്യാണാം ബ്ര 
ണാദീനാം' (ട്ട. 142) എന്നതിന്നെതിര് "ആയ്യമാവോര് സാധു 
കര് എന്നാണ്ട് ഭാഷാവ്യാല്യാനം (11. 154). ഇതര സാമിടല്ലന്നു 
വെയ്യുക. "പഷ സേര? ഉക്ഷാണോ ജരല്ഗവര് എന്നു തുട്ടു 
ട്ട. വ്യാഖ്യാനത്തിന്നു' (പേ. 183), “വൃഷങ്ങളെന്റു തേവരുട 
യതാ) നീലം കാളം ഉക്ഷങ്ങളാവോ കാണി (1) ചുമ്കിന്റവു 
(൫6. ച) എന്ന മലയാളവ്യാജ്യാനവുമോയി വ്യത്യാസമുണ്ട്. 
അസ്യ്തരാപര്് ലയ ഇതി അക്ഷഭംഗാികേര്യം ശാകടികാദീനാ 
ക്ഷയഗോദിം തദുപയോഗമാത്രക്ലോര്നം? (ഭട, 100) എന്ന 
ഭാഗത്തേ 'ആപദധിഷയമായിരിയുമെടത്തു ചാട്ടം ആനയും പെരു 
ഭരാറതതാത്തവിടമ് ഒ൯റിരണ്ടു താര വെട്ടി ഞ്ഞു പോമതിന്നു 



അവരാരിക ക 
ഭണ്ഡമില്ല' (1.14) എന്ന ഭാ. കം വുമായി രരേരമ്യപ്പേട 
ത്തുക. ഇങ്ങനെ പ്രല വ്യത്യസേലും അവിടവിടെ കാനന. 

9൮ വല്ല ബ്യൂ്യോനത്തെയും ലേയാളവ്യായ്യാതാവ്റ് ഇത്ത 
രം ഭാഗങ്ങളില് പിനതുടനിട്ടുണ്ടോം ഉണ്ടെലില് ഭവേ തല്ല 
എന്നതിനെപ്പററി ്യകമായ മറുപടി പയാന് വയ്യ. പാണകൃടി 
യെ ദൂര്ല്ലഭമായി അദസരി്ണ്ടഞ്ജനാ തരി. ജിം ഫരിഫര 
ശാസ്ത്ര! അരീപ്രായപ്പെട്, ഉദാഹരണമായി; “പാവ പഞ്ചഘ 
രനാ" (1. 8)- ഇവിടെ കരടലിയമാഫം “തത്രാപി മധ്യേമാസു 
ഭധ്യമാസു പഞ്ചഘടികാസ്പ പാടോ ദണ്ഡ് എന്നാ പുര്വ്വവാക്യ 
മ്തോടമ്പയിച്ചു (അസ്മഞ്ജേസമായി സ്വാമിയും, തയായി 
യായ് അനനശ്രിമലവും വ്യാഖ്യാനിച്ചി്ുള്ളതിനെ ഉപേക്ഷി 
കായും, '“പ്രതിഗ്ൃഫം ഉദകേപുള്റാനോം പ്ചെഘടിനാം കരണേ 
പരണപപാടാ ണ്ഡ" എസ്സ ചാണക്ൃടിക, ഉത്തരഗ്രന്ധാത്തോടന്പ 
യിച്ചു വ്യ്യോനിച്ചതിനെ സ്രികരിക്കയും ചെയ്തിട്ട്. "പശ്ചാ 
ഭരണ്ജ ച പര്ചിമമ* (1. 20)--ഇവിടെ സ്വാമിയുടെ പാഠം 
പഞ്ചാബ്ദാന്ദേ' എന്നാണ്, പര്ചാദാന്ന' എന്നു ചാണക്യ 
രിക കരം ഷമ രണ്ടാമത്തെ പ്രഗം സ്വികരിച്ചിട്ടമമതായിത്തോ 
അന്നു, എന്നാല് പദേങ്ങളില് വിശേഷ രാതധാദേദം 
കണ്ടന്നില്ലം* 

ഇയംഗളയും ചാണകടികയും പഒികയേകാള് വീസ് തൂത 
വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്, ഭാഡാകലിയകാന് അവ കണ്ടിരുന്നി 
ല്ലന്നു പറഞ്ഞുക്ൂടിലും അവയെ കാഴ്മായി തന്റെ വ്യാഖ്യാന 

കോള സ മൂര് 
കം ടിില് വ്യാളം തു കഴിക ജസ മിക 
ര പും മായം പ്ര ത 
പൂം. 29%. ളാ എ പി പക പിള 

ലയ മാഡിമയയം ടൂ 

അതില്ല ാളയയഭഡിക മപ 
ലത മ കതികം ടിം 10.00. ൧൫0 

ധേ. 1060. 



ക് ഭാഷാകെടലോയം 

ചെനയില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലുസനാണ്ട് തോന്നുന്നതു്. സാധാരണ 
ലീസ് തൃതാേയങ്ങളുഥായി ഒരാ൪ പരി പയപ്പെട്ടകഴിഞ്ഞാന് അവ 
യൂടെ മുദ തീയും ഡാ എഴുതുന്നതില് കായം. വ്യാഖ്യാ 
അക്കനമാമടെ നിലയും ൂതില്വിവം വിഭിന്നമല്ല. “കാലക്ൂട 
വത്സാ എന്നു തൂങ്ങുന്ന വിഷു വിപഠണം (11. 149) നോ 
കം “മാളേകൂഭോവിതു അരയാലില കെകെ ഇരിപ്പിതോരു മകം 
(അമു പതിനഞ്ചു നാളില് പയ ഒം. അപ്പയ കാളൂകൂടമാിതു" 
എന്നു മുടങ്ങുന്ന മലേയാളവ്യാഖ്യോനം (1. 149) ട്സ്വാമിയുടെ 
(പേ. 102) തര്ജ്ജമയാണ്. ചാണക്യടി 
തസ്യ ശോണിതാല് ദേവാസുരയ്യദ്ധേ സമയന്പന്നാശ്വമമസദുശ 
വൃക്ഷസ്യ കൃഷ നിരാ കാലൂടവിഷവിഴ അഫിച്ഛതുലേയ 
കൊങ്കണ ദരംഗിവേപപദ്യാദിഷുനപദ്യതേ' എന്നിങ്ങനെ 
സേകരമായി വളി ച്ചിപോകനനം ഉയ ഭാശങ്ങന് വായിച്ച എതു 

*ഷാലകൂടനാമാസൂര 

വ്യാഖ്യാതാവും ഉപകാരപ്രദമായ ഇതിലേതെങ്കിലും ഭാഗം സ്വീക 
രി്കാതിരിപ്പാന് വിഷമുണ്ട്; ഫവ്യോഖ്യാതോവിന്നു ചാണ 
ക്യടികയോട കുടപ്പോടടണ്ടധില് അതു വളരെ കുറച്ചാണെന്നു 
കതതാനാണട്* വഴി ജയമഗളയുടെ പൂര്ണ്ണതയും ഭാഷാവ്യ 
രയാനേത്തില് കാണുസില്ല. “കൃഷിപത്ുപ്യയ വാണിജ്യ ച 
പാരാ" എന്നു തുടങ്ങുന്ന മൂലത്തിന്നു (110) ജയമംഗളയുടെ 
്ൂാഖ്യോനം നോക്കുക *റിതേ്: സ്ഥാപനമാഫകൃഷിരി 
ര്്യാദി കഷണം കൃഷി. “ഇല് ൃഷ്യാദിദ്യ" ഇതില്, തല് 
സാഹച്യാല് ത്ഛാസ്തുമപി പരാധരപ്രോകരം. തത്ര ഫി ജല 
ഭൂമിബിജപരികജവാപകാലദോഫദവ്യാധിചികിാപു്ഫല 
സ്സ്ധനില്യാസവിപളാസസമ്പരലിവിധാനം. പ്തൂന് പാലയ 
(തീതി പ്ുപാല. തസ്യ കമ: പാതുപാല്യം. തല്സാഹച്ല് 
രതമശാലിഫോത്രാരിപ്രണിതം ശാസ്ത്രമപി..." (ജയ. പേ. 1) 
ഭൂലത്തിന്െറ മലേയാളവ്യാല്യാനം (1. പേ. 40) ഏത്രയോ ഫരസ്ധ 
യിരി. നയലയ്ത്രീകയിലെ (9. പ്രമം 191), "ഏവം ദ 
ണ്ഡോപനതാവസ്ഥസ്യ വിജിഗിഷോര്്ൃത്തമുക്പാ ദണ്ഡോപനാ 



അവതാരിക. തി 
്യൃവസ്ഥസ്യാഭിധാതും സത്രം ദണ്ഡോപനായിവ്യത്തമിതി. ദണ്ഡ 
ന് ബലേനാദ്മന. സമിപം നയന്തിതി, തസ്യവ്യത്തമു ധ്യ ഇര്യ 
തീവ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചു, പാഠങ്ങളും റേറും നിരൂപണം 
ചെയ്തുപോകുന്ന ഭാഗം ശ്രദധിജുക. (൨൬.29 & ടി 
1.39) ഭാഷാകരടലീയത്തിലെ 'ണ്ഡോപനായിവ്യതമെന്വിതു 
സൂത്രം എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം (പോം 432) ആകൃതിയിലും പ്രകൃതി 
യിലും തീരെ വിഭിന്നമാണ്. 

ഇങ്ങനെ പെരതുവില് ഭാഷാകരടലിയം രള്സ്വാിയെ പിന്തു 
ഭുന്ന വ്യാഖ്യോനമാണെന്നും, മററു വല്ലതിനോട്ടം അതിന്നു ബന്ധമു 
്ടെങ്കിരിതന്നെ അ വളരെ തക്ഛമാൈന്നം കരുതുന്ന യൂകതി 
പു്ിമായിത്തോന്നുന്നു. 

ശ്രീ. ശണപതിശാസ്്രിയും േഷാകയടലീയവും. 

,.അങ്ാരാസ്ത്രത്തിനെറ ശൂലം പതിപ്പില് ശരി. ഗണപതി 
.ഓാസ്്റി ലേയമളവ്യാഖ്യനേം തന്നെ വളരെ സംഗായിച്ിട്ടണ്ടെന്നു 
സഞ്തിച്ചിടടണ്ട് 5. യയനത്ത്തില് ജിഷ്കകു സ്ഥവത്തും അദ്ദേഹം, 
ഇമവ്യാഖ്യാനത്തെ സസ്തൃത ധീര ലീവന്മനം ചെയ ചേര്ഷേ 
ഭാത്രമാഞ്ട് ചെയ്തിടുക. യം അദ്ദ മണ്മറഞ്ഞ ഭാഷാ 
പ്യാല്യാതാവിനെ കൂടുത: ആരരപൂര്വ്വം സ്തൂരിമ്യണ്ടതായിരുന്നു 
വെന്നു തോന്നും. ട്സ്വാമീയത്തില് നിനു വളരെ ഭാഗം മുമ്പ 
ാണിച്ചപോലെ ഭാഷാകരടലിയകാരന് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടണ്ടെജില്, 
രി. ഗണപതിരാസ്്ി മലയാളത്തിലുള്ള ആവുന്നത്ര സംസ്കൃത 
ത്തിലാക്കിയിരിയുന്ന. നോക്ക 

“യോഗവ്ൃത്തം ഭാണ്ഡക്ലികമാകിന്റ പ്രകരണത്തിലേ 
കൂടിയിന്റുതാകിലും, അധികരണം തികയവേ യോഗവ്ൃ്തം ച 
ഭ്ൂഡാന് നിമിത്തം ഇതു പ്രധാന്ോയിടടും ഫസ്റരീവനമെമന്റാകര 
കണക്കെ പ്രധാനമാകിന്റവാറു....അധികരണം പ്രഥകി ചെയ്താന് 

ക. ഷി ണി, യ. 10. 7 



ടി ഭാഷാകൌടലിയം 
നിീവും, കരക്കേളയും ക്കാരെയും ഉപായങ്ങളെയും 
ഭശോധ്യമയം ഭേദിച്ചു കൂട്ടുവാനായി. കടഭകമോധനത്തില് 
പ്രദേഷ്ടയപ്രഭതികള് കോക്ക, ചതിനില് ഗുഡപേതഷനോട 
കൂടി ഇരുന്ന ജാവ്യ ക്രേ. കണ്ടകോധനമ്ില് കാരക 
വൈദേഫാരി കണ്ജകന്മാര്, ്ൃതിനില് കണ്ടകതാരാവോര് രാജാ 
വിനൈ അധ്ധകരിച്പുപജിവിക്കിന്റ മുഖ്യാദികള്. കണ്ടകശോ 
൧0൪ ുഭരൂപകന്ാരിഗ്രഹങ്ങളും തുദ്ധചിത്രവധാറികളും 
ഉപായം ഇവിട ഉപദനാണ്ഡങ്ങളാവോ. കിയൈതി 
നില് പൂരം രാം സംോധ്യര്, ഇതിനില് രാജാവേം അമാ 
ത്ാദികു സംനോധ്യതാരവേം 

(രകരം പോം 1442-46) 

ഡദ്യപിദം ദാണ്ഡകാികപ്രകരണോന്മനാ പഴ്യവസ്യതിം 
ഥാപ്യൂസ്മപ്പേര് യോഗവ്യത്തസ്യ പ്രതിപദ തരപ്പ 
സ്യാ രസ്യാധികരണ്ലസ്സ് ഫസ്റ്ിവനവദ്* ജോഗവ്ൃത്തറ 
ദേര. ദണ്ഡക്ഷിപ്രതീപാദകത്ധസാമാസ്യേപി ച 
(ലികരണ പ്രവേശിത? കിന്തു തസ്ലാല് പ്ഥക്ളതം, കുരമൃരാല് 
കണ്ടകേദോ,്ടപായമേ . ്ധനിയോച്ചം കണ്ടകശോധനേ 
ഹിപ്രദോഷ്ടചപ്രഭതയഃ കരവും മാത വൈദേഫകാദയഃകണ്ടകും 
(രതൂപകമൊടിഗഫത്ൂദധചിതൂവധാദയ ഉപയോ, പ്ലാസ 
ച ശോധനിയേം അത്ര ത ഗുഡപ്യരഷസഫിതോ രാജാ കര്ത്താം 
ഭാജാവഗ്രഫോപജിവിനം രാഷ്്ഖ്യാദരഴ കണ്ടക, ഉപാ 
ണ്ഡ ഉപായം യൂപതിരമാസ്യോ ധോധനിയാ തിം: 

ഗണം അതിവ. 11, പേ. 88 
ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി 

ലിനയാധികാരം തുടങ്ങി യോഗവ്യേപപന്തങ്ങളായിരന്ന 
ചൊല്ലി ഇപ്പോഴു 

ആവാപം ചൊഴല്ലില്ദതു. തന്രമുലമാകിന്റിതു സിദ്ധി. ആകിന്റ 
യാല് തന്ത്രമെന് സ്വവിഷയാഷ്യനേതയിനു സംജ്ഞ ആവാപ 

അധികരണങ്ങളെയുംകൊണ്ടു തന്ദരരാഗ 



അവതാരിക ക്ല 
൯൮ പരവിഷയഗതമായുള്ള അനഷ്യനേത്തിന്ന സംജ്ഞ. ത്ര 
നീയ്രചനമാവിതു---തനത്രന്നേ ഡിസ്പാഴ്ന്തേ ദുദ്ുസേശുകര്മേ 
വണികിപഥുന്യുനിവേശാം, ഖനിദവയഫസ്ലിവനുകര്മാണിം 
(ക്ഷിസിദ്ധയോാ ധാമാകാമോ വാ വിജിഗിച്യണാ അസ്തിന്നിതി 
ന്തരം. ആവാപദോവിതു പരവിഷയത്തില് സന്ധ്യദികമം 
അതു പ്രയോഗിക്കുമാറും അതു അനേകാധികരണസദുരായം, 

രകരം പോം 9500-51) 
ഇത്ഥം വൈനയികാിരിളോഗവ്ൃത്തപ്യന്ൈഃ പഞ്ചാരി 

ഭധികരണൈസ്സ്രഭാഗോ ഭീഫിതും ആവാപമിദാനിമേട്യതേം 
തന്തരമിതി സ്വരാ്ലാനുഷ്ഠാനേസ്യ സംജ്ഞ, ആവാപ ഇതി പര 
ാ്നഷ്ഠാനസ്യ. ത്യന്തേ വിസ്പായന്തേ മ സേതുകമവണിക 
പഥശുന്യനിവേശാഃ  ഖനീരവ്യഹസ്പിവനകര്ാണി ശക്തി 
യോ പാാനകാമാശ്ച വിജിഗിഷണാസ്തരിന്നിതി തന്ത്ര 

൨൦ ആ സമന്തോന് പരരോണ്ലേഷ്യ ഉപ്യ്തേ പ്രയജ്യന്നേ 
ഇ. 8 സസ്ധ്ാദേയഃ തദനഷ്യമനേമപി തദ്ധിഷയത്വാദാവാപ 
ഇത്യാവോപവ്യതിപത്തി. അവ -: സമമന്താന്; പരരാഫ്സ 
പ്രയോജ്ഃ സ്ധ്യാദായം ഉപ്യന്തേ പ്രതധിപാഷ്ന്പതേത്വാവാ 
പോ മണ്ഡലയോദ്യോദി സപ്ലാധികരണസമുറായേ ഉച്യതേ 

(ഗണം. അത 1. പേ. 224) 

ആവാപപദത്തെ സ്വപ്രതിരകൊണ്ടെ ശാസ്ത്രികള് ഉയതി 
പപ്പിചചിട്ട്ടമിലും വ്യാഖ്യാന നിന്െറ അടിസ്ഥാനം ഭാഷോ 
കരടലിയഭാഗമാണെന്നു സ്തം ഈ വിചിന്തനം ഇവിടെ 
നില്ല. 

ഭഷോകയടലി സസ് കൃതതതില് അവഗാഹം സിദ്ധിച്ച 
പക്ധമാ്നിദ്ദേരം നഭീകാന് മാതരം രദിച്ി്തുകൊണ്ടാണ്ട്. 
അവിടവിടെ ഒക്കനമ്ടിലായിറുക്ളതെന്നു തോന്നുന്നു. പല പദ്യ 
പും "സുബോധം" എന്നു പഠഞ്ഞി, നക്ളികാണും. വേണ്ടതു വിട്ട 



ഭാഷാകലീയം 

കരയും വേണ്ടാത്തതു വീസ്തരില്യുകയും ചെയ്യും. മൂലത്തിനെറയോ 
ഭ്സ്വാമിയത്തിനേദയോ വെറും പരാവര്ത്തനംപോലെ തോന്നും 
ചില ഭാഗങങഥം ചിലേടത്തു മുലമാണു" വ്യാഖ്യാനത്തേക്കാര 
ബഗമം, സിബ് സുലഭമാണ്. എന്നാല് ഇതൊന്നും 
ശ്രദ്ഥത്തിന്െറ വില കരയുന്നില്ല. വ്യാഖ്യാതാ ഇതു മുഴുവന് 
ആക്കിയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടെജിലും മൃഴവനാക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചി 
(ന്നലന്നതു നിസ്സറംശയമോണ' 

ശാമശാസ്ത്രിയം ഭഷോകയടലീയവം, 

ഡോ. ശാസ്ത്രി അര്ത്ാശാസ്സം ഇംഗ്ലിഷ് വിവര്ത്തന 
(അരിനെറ അവതാരികയില് നമയുടെ വ്യാഖ്യാന്തെപ്പററി ചില 
തെല്ലാം പറയയനണ്ട്. ശഗ്രസ്ഥഃ മിക്കവാറും ഒരു പരാവര്ത്തനമാ 
ണെന്നും ദൂര്ഡടസ്ഥലങ്ങള് വ്യാഖ്യാനിച്ചിടടില്െന്നും പറഞ്ഞു 
അദ്ദേഹം തുടരു ഒരു മിത്രര്ൂതിയാകേയാന് (14 ഡര 06% 
ഭി മനസ്സിന് എളുപ്പ. അടന്ത കാലത്തെഴുതിയ 
താണെന്നാണ് തോന്നുന്നതു്. ചീല വാക്കര് തെരി വ്യ 
്യാിച്ിടട്്. ഉദ്ഹേരണമായി, _ പ്രവഹണത്തിന്നു പ 
നോസ്സവം എന്നത പറയുന്നു, കഡ്പര്കമ്പനിയെന്നാണട് ശരി 
ത്തം ഡാം. ാസ്്ിജ, ഇട കിട്ാനനതുകൊണ്ട് *തമിര്-ല 
യാളം" വ്യാഖ്യാനത്തെ തന്െറ ഇം്ലീഷ" തജ്ജമയില് ഉപയോഗ 
പ്പെടഞ്താന് സ്വധിച്ചില്ലിലും മുകളില് പ്രസ്താവിച്ച അഭി 
പ്രായം വെച്ചു നോക്കിയാല് അതില് അദ്ദേഹം അത്രേ വയസനി 
ച്ിരുന്നിലലെന്ന കരുതാം. 

6 എ ഡവതധാലകുകാം 1. പോ 20, ബു മിക ഇക്ക തിലക ചാുടി്ാള് മാര് വിമ യതി വള കം ഇലാ പ്പാ ബാ രില് ഭവാ. (സാമം മം 19 ജോ വലം എന ലും പോ ചുള. 
൩ ടി, യ. മം പം, 2 



അവതാരിക. ജി 

ലേയാളയ്യാഖ്യാനത്തിലെ ഭാഷയെപ്പറ്റിയ ഡാ, ഗാസ്്ിയുഭട 
അഭിപ്രായം ആൻ സംഭരിച്ചുകൊടുത്തതായാലും ശരിം തികച്ചും 
അബ്ധമാണെന്നു സ്യ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രവഫാണ 
ഞിനറെറ കാഴ്ത്തില്ം പ്രഫവണം ലള്ി്വ്യന്യയം 0404) 
വരുത്തി പകറ്റ്ില് എഴുതിക്കുണ്ടതാകാം (മേത്ത മകരമക്കിയ 
പോലെ. ലു ഓം കം പേ. 22) തെരരിാരണ വതത്തിയതു്. 
പ്രഫൂയന്നേസ്ലില് സ്വഭനമി്രാണിനി പ്രഫവണം ഉദ്ധാംറാരി 
ത്സവം" എന്നു ജയമോഗള (പേ. 83) ല്യാഖ്യാനിയുണ്തു നോ 
ക്കകം പ്രവഫണം കപ്പൂര് ആണിലും അതു സന്തതി 
യോജിു്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി നോകേണ്തായിരുന്നം രിയായ 
പ്രമ പ്രഹഫവണം ആയിരിയുമെന്നും ത്ഥം മലയാളവ്യാഖ്യോ 
രാവിന്റെ 'തജ്മിടോജനമായിരിുമെന്നം വ്യക്തമാണ് (കം 
വാം, പേ. 589 ഒ, കര, പോം 04). 

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെരിലും മലയാള്യാഖ്യാരാവിനെറ 
പേരില് ഡാം ശാമശാസ്സ്രി അനുവധാനേത മുഖം ഉണ്ടാക്ിത്തിത്ത 
അപഖ്യാതി ഇപ്പോളും തേ നിലയില് ഇരിഴ്ുകഡാണ്ട്. അദ്ദേ 
ഫരമ്തിനെറ “വിദശ്ധാഭീപ്രയ്ങള് ലേകരിലെ എല്ലാ പണ്ഡി! 
ന്മാരും നിസ്സംശയം പകത്തികകൊണ്ടിരിയനന 

്യാഖ്യോതാവും കാലവും. 
മ്പൊരിടത്തു പറഞ്ഞപോലെ ഭാഷാഡ്യാഖ്യാതാവിനെ 

പ്രി പിശേഷിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, കൊല്ലത്തും വം 

4. രിയി (അം 1 ചം 4) പ്രക 
്ി 



ക്കി ഭാഷാകൊടലീയം 

രവിവരെപ്പോലുള്ള (19-05 നരക) പണ്ഡിതചക്രവര്ന്തി 
കളും അവരുടെ വിവ്വല്സസ്സുമും ഉണ്ടായിരുനനവല്ലോ, ഓര്തരം 

മിന ഉരിപത്തിം 
8൨ ഓഥമോണട്. കവിത 

ല്ല സദസ്സുകളില്നി നായി 
അത്രാസ്തരം രാജകിിവ്യപ്പിസനനി 
യെപ്പോലെ വം വി ബിനുവേഖ 
൪ രചിപ്പാനിടയില്ല. ഏെലിലും രാജാവിന്റെ ആജ്ഞ 
പ്രമാരം പ്രായോഗികകവശ്യം മുന്നിര്ക്തി ലല്ല നമ്പുതിരി 
രം എഴുതിയതായിരിഴ്യുണം മു. രാധോസ്റ്റി കരുതു്പോ 
ലെ തമിഴും ലേയാളവും സംസ്കൃതവും ചേര്ത്ത ഒരു ലെമല 
ഇസ്ധയില് എഴുതിയതല്ല ഈ കൃതി. കേരന്മിൽ വന്ന മല 
ജാം കരച്ചെല്ലം പിച്ച അമിധ്പണ്ഡിതന്മാര് പരിരിക്കാലത്തു 
ചച്ച ചില ഗന്ധകം തിനും തില് ജബാപരമോയി 

ജം ഗ്രന്ധാ 

സ്പിച്ച അകരച്ച കാണം, ഭാജാകളുടലിയകാരന് മാഷ 
യുടെ പുഴ്്ുഫേസ്യങങള് മനബ്ണിലാക്കിയ മലയാളിയാണ്. സ്വ 
ഭഫയില്നിന്നു കാദറും വെളിച്ചവും ഭക്ഷണവും നേടിയ ഒരു 
പരണ്ഡിതസ്സേ ജമരുമുവാ൯ കഴിയ എന്ന അതിലെ എതു 
ഭാഗവും ഒെളിയിയക്ു്ി. മലയാളം ബ്്ാഖ്യാനതതിനെറ കാല 

0. സി എടി പകം സം സാധ്യ അള്ിണില് 
അവേ ത എന്ന ചന വാക രവും (0 

മു ഇലയ വം 
0 ലു ഇമ പിളള പപേര്യാവോൊള ബരൂഫേക 

ച മില് വിള അക 
ന 



അവതാരിക. ര 
ത്തെ സംബന്ധിച്ചു അല്ലം ഉറപ്പായിപ്പഠായാം. എന്നാല് അതിന്നും 
ഭഷപേരമോയ ഒതുളിവുകളേ ഉള്ള. പഴയ ശാസനങ്ങളും സാ 
ഹിതയൂതികളും ഇക്കാ്യടതില് ഒട്ട സായ നല്ലന്നുണ്ടു, ഏ 
ണ്ട് ര. പി. 9-ംം മതകന്നോകൂടി തമിഴില്നിന്നു അല്ലല്ലം 
ൃത്യുസപ്പുട രൂപത്തില് മലയാളം ഉമത്ലിരിഞ്ഞുവരുന്നതായി 
(ാസനങ്ങളില്നിനനറ്റിയാം, മലയാളം തെലുഷണ്്ാടകങ്ങളെപ്പോ 
ലെ ദ്രാവിഡത്തില്നിന്നു ആദ്യേ പിരിഞ്ഞുപോന്നതാണെന്നുംം 
തമിഴമായി അതിന്നുള്ള ബന്ധം ിപസ്റമ്യല്ല, ഉപരിപ്പവമാണെ 
അം ഉള്ള ഒരു വാദം അട്ട കാലത്തറിവേന്നിടണ്ട് 9, ലയാള 
ആിലെ പഴയ ശാസവ്ങന്, സാഫിത്യകൂതികള് ഇവയെയെല്ലാം, 
പരിഗണിച്ചാലേ ഇഴ വാദം നിലനിര് ത്തിപ്പോകാന് കഴിയു. അങ്ങ 
നെ വീഗണ്ിളുന്നതു അഭാസ്ത്രീയവുരാണ്ട്. ശാസനങ്ങള് എല്ലം, 
അമിഴില് ആകയാന് ഭഷോപഠനത്തിന്നു തീരെ കൊള്ളുകയില്ലെന്ന 
വാദം ശരിയല്ലില്, ശൂദ്ധപുദ്വം തിരഞ്ഞെടുത്താല് ഭാഷയുടെ 
പരളച്ഛ കാണിയ്യാന് പററിയ ഭാഗങ്ങൾ അവയില്യണ്ടെന്നതാണ് 
വാസ്തവം; അവയെ സാഹിത്യക്ൃതികളോട തട്ടിച്ചു നോക്കിയാല് 
രൃക്തിപുദ്യിമായ പില അഭിപ്രായങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. ഡി. 84 
സ്പ) എഴതിയതായികാണെന്ന രാജശേഖരനെ വാഴപ്പിള്ളി 

ദാം ആയര് (ജയം സിലു 1), ഡോം മോര് (ഷാ 
രിം പോം ജോ (നിര് ഥം ടയ ലമ 
വിന) ജിജ മല ലാമി മാ 
(൦ 2ലിധിേ വ വയലിണെ 14ഠനിലി) ങ്ങ 
നില് ധിയാ. കാന് തികം ലിക 
തോ ഇഴ കില് പം ചവ ഉഴ വം്ങളിലേഷു ഉഡി ജയന 



ലി ഖാലി 

ഓാസനമണ്* നകം ിട്ടിഡിട്ക ദവ്യാലയാളരേഖം ജഃ 
യൂടെ ചീല സ്വാതസ്്യപ്പ സം അതിന് തന്നെ 
കാണാം, തരിസാപ്പള്ളി വാസം (എ. ഡി. 849, 
ശാസനങ്ങള് (൦ ൫540, 000), മമ്പകൂളിനസ്വം (൭. ദം 
ജൂതശാസനം (൦. 1000), കിമി വസനം (എ. ഡിം 
1188), കൊല്ലൂര്ഥാം സവം (൦. സിം 189), വനരോഘവ 
പട്ടയ (എം ഡിം 1995) ഉുഭ്ധിയവ തരൂഡധാപുദ്വം വായിയന്ന 
ൂരാിക്ഷ ഭാഷയുടെ ക്രമികമായ വളപ്വയുടെ ഒരു വിതം കിട്ടും, 
ലയാളം നാടോടി തമിഴി രൂപാദമായിട്ടാണ് വളദ്വേന്ന 
ഇതാണ് അതിന്റെ പല പ്രമ്യേകതകള്ഷഷം കാറേണമെന്നുി 
പ്ലാന് വഴിയുണ്ട്, ഭാഷകള് ഗൂമി രൂപം മാറികൊണ്ടിരിളു 
അ ലേയമളവും ഇര നിയമത്തിനു വീദ്ധയദണ്. അലവ്യാദേരം, 
സ്വസ്ോവണം ശൂഭിയ വദ്ുയയതകം, രിയാപ്രത്യയം 
ിഭകകിപ്രത്യയം മുടിയവയികലെ രൂപമാററങ്ങള്ക്കം ചരിത്ര 
ട്. ഉദ്ഹേണമായി, ലീലാതിലകത്തില് സുംബന്ധികപ്പത്യ 
യമായി അംഗിക്തില്യനന “റം 12, 18 ശുകങ്ങളില് കാണ 
അതേ ല്ലം ഉഭയം ഉട എസി രൂപാണി കാണന. 
്രുക്ഷെയാണെലിലും ഓയി ഇഞ്ചെ വന്നുചേരുന്ന മാറ 
അന് ഒരെ ഗ്രന്ധാത്മിരന് ര. കാലം കണക്കാന് എഎറക്കമെ 

ന്ത ളള വിടി 
ലം യോം എ സ. മ്ഖനിയഴും (൦ ധേ പ ദധി (നപ ഇട യില് തൂങ്ങും 

ജഗട നിം ബി വവ രി ലേല, 408 1, റ, ൩.52 1 050), 00. 259, ഞി മിഷ; മലം ലസി 1, മര ലിം ഷം, ജോ (27 ചര ടെ ന്ധി ഡേ ജി, 505 മ മു. ഒ2 00 
മോളി ബയാകണം 

ഷോ ലഭ്യം, സായ 
നിതി മാജ ഒ ദ്യ വളക്കാം, 
രിള പുരഭ്യുിലാനം കിള കനക്കല ഇയിേയാണ 
കിലു മം 



അവതാരിക. ി 
സഭയിലും, മു൯കാണി്ല പഴയ ധാസ്ങ്ങളുടേയും സാഹിത്യ 
കൂതികളുടേയും വെളിച്ചത്തില് ധാഘാകരടലീയത്തെ എം ഡിം 
19% ശതകത്തിലെ കൃതിയാധിട്ടാണ്: പണ്ഡിതന്മാര് ഗണിജ 
അമരം, എ. ഡി. 1150 അം 1260 നം ഇഭുയ്ാണൈ ജല്ലിജ്യാന് 
ിദോധമില്ലേന്മ തോന്ന. ആറോ സാഫഹിത്യത്തില്കൂടി 
പ്രതുമ്മെ മാരേ നിങ വാഭമാഴിയിലെ രൂപങ്ങള് സാ 
ഫിത്യത്തില് വാനം വന്നാല് പോകാനും ക്ൂതല് കാലം 
പിടിം? സംസാരഭാഷയില് മറ ആദ്യം വരുന്നതുകൊണ്ടെ 
സാഹിത്യകൃതികള് ഭാഷയുടെ അതാതുകാലത്തെ ശരിയ്ുക്ള കണ്ണ 
ഭില്ല_ഇത്യാഭിവ്രകഥകൂടി ഓ്ധിഷ്യുണ്ളുടട്. 

ധി 
ഭാഷാകാടലീയത്തിലെ ഭാഷ. 

ഇപ്പോ പ്രസ്ധിദ്ധപ്പെഴത്ന്ന ഈ ഗ്രന്ധവ്യം ആദ്യഭാഗങ്ങളും 
തിമ. പ്രസിദ്ധീകരണ കൂടിച്ചേതുവിസ് തൃതമായ ഒരു പഠ 
ന വേരെ നടത്തുന്നമാമാമ്തമ, എന്നാ മിക്കവാറും പദങ്ങളും 
പ്രയോഗവിശേഷങ്ങളും ഇ പുസ്മകില്കനെ വനനിരീുവേന്നു 
തിനാല് ഭാഷയുടെ സാമാന്യസ്്രമായങ്ങള് മനസ്റ്റിക്കോന് ലതു 
ന്നെ പോരാ്ലയില്ലം ഭഷാദഷ്ടി വെച്ചു പ്രസാധനം ചെയ്തിുള്ള 
ശ്രന്ധാമാകയാല് ഇതിനെപ്പററി ഒരു ചുരുകധിയ നിരൂപണം നട 
അ, ടവാസ്പുവത്തില് ഭാഷാചരിരപിപഠിഷ്ുക്കള്ക്കു തു 

ക്ര. ഉം മിള്ില്ി എം യിം 18 2 ഇ 
ഡേ. രു കിക് ഉട 

നു ചായി ലി. ആര് (സഖ ലം ചേ ജു) 

ര കിമി മഷി പാങ്ങ് 

(പി 0179. 
യോ മിഷ. നള കില 
സ പനാ 1. ഉള്ള്. രി അഭമഡിവമ് 
പ ചു പള്. 



തി ഭാഷക 

അനന്ഘമായ വുഖനി നസ്യ ഓഷാകടലിയ എന്ന 
ള്ളൂരിന്െറ അഭിപ്രായത്തിന് 27 ജെ ലഘുവ്യാഖ്യമനെം കൊട്കഷ 
കേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നും 

അപവപടങ്ങളും ശൈലികളും. 

പലം വ്രയരീം പേ. 283), ന്റില് (റം, 178), അയകന് 
(അലരകാരന്, ൪), അന (അതര, 17), അന്റിയെ (കൂടതെം 
6), അക്കന് (സമീപസ്ഥന്ം 225), ആരാള്ച്ച (അന്വേഷണം, 
874, ആട്ടം (കൊല്ലന്തോറം, 407), ഇന്നത്തിന (ഇതരയിതര, 8) 
ഉഇളയതു ശ്രൂണം കുറഞ്ഞതു്, 11) ഇറ (നീകതിം 304), ഇതുവം 
(ഇതവോ--നാം രണ്ടപേര്, 308), ഉലണ്ട് പരടട, 10) 
ൂൈക്ക (അധികം ഭം പോപ് (വരുമാനം, 895), ക്കം 
രക്ക്, 2൭), ഒരുത്തിലി (രു ദിയ്ക്ില്, 178), ഒരാത്തര് (രോ 
തത്തര്ം 142), കൂഴ (ചോദ 29), കത്ത രതാ, 54) 
കന്നം (ചൂ മുളമ്യനന കത്ത ആയയധം, 80), കവറു (ചത, 108), 
ചള്ള് (കച്ചവടസംഘം, 23) ഒപ്പം (അലമാര; 211), ഒരുവി 
ൂപകരണം. 57)ം പാല് (ഗം 811, പരഭവാര്ത്ത (സംഭ 
ണം, 230), പുണ (ജാമ്യം 447), പരുവരരം (്പരത്തിലൊന്റ്, 
178), ചെറി (ഭാസിം 103), ചിറ (തടപ്്, 102) ഇത്യാദി 
പദങ്ങള് അനവവധിയാണ്ട് 

നലല മൈധികളുടെ എണ്ണും കഡിലു. പെരുക്കച്ചത 
ഓം (ഏുക്കാഡു, 11), കളളു (മത്തനഭവിയുകം 114), 
പരടിരിലുക (പത്തു മാണുകം 74), പാപ്പടത്തുകളയുക (ആട്ടി കം 4൭, പനിപിടിഷുക, (ഭാഗ പിടിമുകം 11), തലനില്ലക. 
(ആശ്രയിക്കും 248)18, കോയ്...തലയായ് (ട്ി-വരെ 
ഭും കറവദുക്കുക (സംഭിച്ചു കൊട്ടക 116), ചെയ്സര്റി 

കച 
09% ച രിയ ജക ലിയാം ഷൈ. പം മിക (മു 1.10. 



അവതാരിക, ലി 

ക്കൊര്ക (കൃതജ്ഞത പ്രദിപ്പികം 254, പട പറക (എതി 
ക്കം 99), കരയോററിക്കളുക. (ആട്ടികളയുകം 287), വലിയ 
പ്രിടിജയുക (ബലാള്ക്കാരമായി പിടിച്ചുകം 89), വഴട്ടക. 
(വക്ക കൂടകം 180), ചത്ത ചാവ്വ് (15). പെള്ളം പിയും 
(൮൭) ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പട്ടിക വളരെ സീണ്ടതായിക്കാണാം, 

ഭൂരിയാരൂപങ്ങളില്, അമയുക (നിശ്ധായിയുകു, അകഴക 
ശഴിതുകും അടക്ക (അര്ഹി്ക്കുകും ആശ്രിമുക (5 ആത്രയി 
ക്ഷകും അളക (്രാകം ചെയ്യുമും ഒട്ടക (നിഞ്ചയിക്കകും കല്ലുക. 
രിക കുറുകുക (അടുക്കുകും കയവുക (കടിദ്്രകും കെഴ്സുക. 
(ാധിയുകും ചെലാവിയുക (രവ്, കേള്പ്പിജുകും തട 
രക (തലോട്ടകും മവ (സ്റ്േഫിഴുകും വിചാരിഷ്ുക 
(ചോഭിുകും വാസിയുക (ഇഷ്ടപ്പേടകും വേണ്ടുക (ആവശ്യ 
പ്പെടകും തോര്റുക. (തുരക്കകും പുരിക (പരിരിക്ഷകും, തക 
കരക (അടിക) ഇത്മനെ പലരും വതുന്നണ്ടു ൭ 

പല പരങ്ങളും തമിഴില് കാ്ടമെരിലും തനി ജേയാളപര 
അര് മാരാളദോണ്്, ചിലതു പരരിചിതമാണജിലും വിഭിന്ന 
ത്തില് ഉപയോഗിച്ചിരിുന്ും തിലും വിവേകിജ്ുക 
മുടങ്ങി സ്സ ൃതത്തില്നിന്നങ്ജോക്കിയ ക്രിധകറ്ും കാണും. 
പ്സപരിണാമ്ങം. 

ള്സുപരിണാമങ്ങളില് പലതും ശരരദ്ധേയമായിട്ടണ്ടെമിലും 
പരകപ്പുകളെ ഈ വിഷയത്തില് തികച്ചും വിശ്വസിച്ചകൂടാ. 
അതാതു ലത്തെ എഴത്തുകാര് പല മാരും വരുത്തിയയം. ഈയ 
പരീഷയത്തില് കല്ലിലും ചെമ്പിലും എഴചതിയവയെ മാത്രമേ ക 
യെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചും എങ്കിലും കാലത്തേയും, റേറു തെളിവു 
ളയും കണക്കിലെടുത്തു പഠഠാത്തിന്െറ ഒരു സാമോന്യസ്ധരൂപം 
നീളാം. മാതൃകയിലുള്ള “പരിഷ്യരിച്ചുടെന്നു മത്രം. 

ചില്ലുകള് ലോപിപ്പിച്ചെതുന്ന സ്റ്രഭായം സാധാര 
മായിരുന്നു പണ്ടു്. നാം തോര്പാം, ഇരാ ഇങ്ങനെയാണ് 6 



ജി ഭാഷാകയടലിയം 

൭. വില് കാണുകം ഉടയരാ ഇരുന്നം ണ്ടാ ഇരിപ്പു, നടിയാ 
എല്ിപ്പിയ ഇ വിമാ എഴ്. പണ്ഡിതകള്ം അമാത്യകള്ം 
ാമന്നകള് ഇങ്ങനെ "൪" നഴ ലോപിച്ചുകാണും. അവരള് 
(അവര്കര്) 9-ം ശതകത്തിലെ വാഴപ്പള്ളിശഃസനത്തില്തന്നെ 
തുന്നു, ന്ടെ ഗ്രന്ഥത്തില് ഈ രൂപമാണ് സാധാരണം. 

ൂമിര്മട്ടില് ഐകാരധ്യങ്ങളോം ഐകാരാന്ങ്ങളോ ആയ 
പരദ്ങള് സ്ൂലഭമായിക്കാണുന്നു. വാമൊഴിയില്നിന്നു തിരോ 
(നം ചെയകുകൊണ്ടിരുന്നവെങ്കിലും വരമൊഴിയില് 'ഐ" സാധാ 
രണോയിരുന്നുവെന്നു കരുതണം, ഉടയ, വിലൈക്ക, ആനൈം 
ചൂടലൈം ഫിസൈം അവിടൈ, ചിരൈം ചൈ നനൈ്ചം 
ച്ച ഇങ്ങനെ “ഐ ചേരമ രൂപം ധാരാളമാണ്, അതു മേ 
ത്ത രൂപവ്വം സുലഭം, (ഫിസ, വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പദ 
ഭയത്തില് നിനു ആദ്യവും പരവസാനത്തില്നിന്നു പിന്നെയും 
“ഐ തിരോധാനം ചെയ്തവെന്നൂഹിയപ്പെടുന്നു. 

ഭചേരിതാദികളില് കാണന്നതും ലലതിലകം സിലു 
തുമായ 'വന്റാന്' തടങ്ങിയ കൃത്രിമതരപങ്ങള് പകര്പ്പുകളിലണ്ട്. 
ഇതന്ററ' (ഇത്ത്, ഇരുന്ന്) ചിലേടത്ത് കാണോന്നും പഴയ 
ശാസനങ്ങള് കൂടി ഉദ്ദേരികയുടെ ആ" എന്നതിനെ "൯൮ എന്നെ 
ഭു് ദൂല്മോയിരന്ില്ല! ഇത്തരം കാജങ്ങളില് കാണുന്ന 
എഴുത്തുകാരുടെ സ്വച്ഛ ചാരിത്വത്തെ ആസ്റ്റമാക്കി ഭാസ 
രൂപം നി്സുയിച്ചകൂടാലം. എങ്കിലും! “൪൨ രൂപം നിലനില്ന്ന 
കാലത്താണ് ഭാഡാക്ൌെടലിയം എഴുതിയതെന്നു തീര്പ്പയാണ്ട്. 
പ്രണ്ണിന്റ, പെറിന്റം നിന്റും കൊന്റു, മോന്റുക ഇത്യാദി 
രൂപമാണു സാധാണേം. ഇന്റുമഇന്നുമളന്മ (പോകിന്റിതു 
പോകിന്നിാപോകുന്നിതു) എന്ന പ്രക്രിയയില് *ഇന്റ് വാണ്ട് 

ന്ധത്തില് എല്ലാടത്തും. 

൭ ഉ മ നമ്മ യിലി അസ്യ ചോള് ക അം ബപ പൂന കോ ബിസി. 
൫.൧ ണയം ചിട. 
ര ഭം ഭിമള്ത ര മലേിലം വയം 



അവതാരിക. ങി 
ഇന്നത്തെ ചില വളങ്ങള് താഴെ ചേരമ വീധം ഗ്രന്ഥ 

ത്തില് വ്ൃത്യസ്തമായിത്മിമു്ന: 
അമളൂ-കരള്, തെരുളുക. 
അമഇ--വയിറും കയി, ഉടയിതും 
ഇ2-അ-കൊ്ളുടംം പോം, വാതേല്ം മുസാരീം 
ഇമ പുറാവു്. 
ഇ ഇരിപതും പോകിസതായിം തിന്നും 
ഉടെ ള്ളൊിയും ക്ളമം 
ഏ2-അ്പരിമാറിന്റം, വേന, കൊരട്ട. 
എഇ-കിലും (ലം ഇതള് എഴുത്തിലെ വൈകൃത 

മാകും 
മെ പടടകലം 
മയ ട്ടിയം 
ഖും 
ജാം ലക 
വ3.ബ൦സബദിയാരെം 
ച്ചും 
സാ-ച൦ചേവകന്., 
ഒംണ്-ഇപ്പോണ്ം 

കക്കുക (ക്ഷമം പുണ്ക് (പുരണ്ട്) അല്ലാഴികഅല്ലാജു 
ഇങ്ങനെയാണെഴതിക്കാണുററതു്. പ്രവ ജായാ യാവ 
ഇങ്ങനെ "വ്" ചേത രൂപം ധാരാളമുണ്ട്. ഒതുക്കാന് (5.൭രി 
കല്) ആണ്ട് സാധാരണം. “പണത്തളവും ചെല്ല ഇനെ 
ഓാളതിനെറ പൂദ്ിരൂപായ “അളവ് ഗ്ര്ധ്മില് നിലനി 
ലന്നു ള്ളം ഒള്ളിമും നല്ലി ഇത്യദി രൂപം സ്ൂലരം, 
സന്ധിം 

ഗഭയകൂതിയാകയാല് സന്ധി അധികം കാണകയില്ല. എ, 
(ഞാൽ ഉള്ളവ കാലത്തെ ചിത്രികരികുന്ന; അവംഗം (4 അംഗം 
അല്ലാത്തവ, പോകവെന്റ്ം അവാന (അആന), പൊ 

ഒ ഗ്യ പിട വ ൨.൮. മ സുഷ ത വിം ഷി. മ 2029-44. 



ി ഷാകടലിയം 

ഭ്ൃണിം എഞ്ജര്, നാനൂറ് ഇത്യാദി പ്രയോഗമുണ്ട് പത്ത്വം 
ീ്സോര് ഇത്യാരികളും. "ഇ കാലത്തും “അദ്ധനം'-രണ്ടും കാണും, 

സ്വസ്വേവരണംപോല അനനാസികാതിപ്രസരം പ്രവര് 
തഞിച്ചും പ്രവര്ത്തികാതേയും ഗന്ധത്തില് കാണുന്മ്സ്. 
പ്രാഞ്ഞും മൊങ്ങഥം നിഖം പ്രസിദ്ധ, രേന്തില്ം പഞ്ചിം 
തമിരിട്ടിവുളഃ രൂപാ വരമൊഴിയില് ധാരാളം നിലവിലു 
ായിരുന്നവെന്നുഹില്യാം,ട വെച്ചു, ഇടിച്ചു, മേച്ചു, ഉടൈചചു 
ഇങ്ങനെ താല്ധ്യാാധം നിത്യമായിത്തന്നെ ഗ്രന്ഥത്തില് 

സമാസ 
ചാരച്ളും പ്രതാപും അവരര്വചനം, രാജകലവര് 

തലായ സമാസേങ്ങള് സ്ൂലഭാണട് ഗ്രന്ഥത്തില്. ദൃതലൈപ്പട 
തികള് കതിരപ്ണ്ഠം, പടൈഡ്യായാമം, കൈച്ചിറകമാരന് തുട 
ജിയ വി ചിതൂസമാസങ്ങളും മൂല്രമായുണ്ട്.. 
സവനാമര്ങാം, 

ദ്ിനാമങ്ങള് ഇന്നത്തെ രൂപം പ്രാപിച്ചിരന്നെരിലും 
ചില വിശേഷതകള് പ്രദിപ്പിയുനനു, ഞാന്, ഞാങ്ങള്, എങ്ങള്ം 
നഴ നീം നീം നിങ്ങള്; താന്, താം, തങ്ങള് ഇവ കണ്ടേ 
അണ്ട്. അവന് അവള്ം അതു്? അവ്, ഇസ്, എവ (ബംവാ) 
അവര്, അവര്കള് അവരള്-ഇതെല്ലഃ സാധാരണം; അത്താ 
അം, തത്താന്തങ്ങള്ം തനുക്, തമക്ക, എനക്കു ഒരോത്തര്, ഒമന്റാ 
രോത്തര്ം എല്ലിൻ (2. പും ആരേം ഇത്യാദി രൂപങ്ങളും ശ്രദ്ധേ 

സം്യപേടത്ങം, 
സഖ്യനോമങങള് ഇന്നത്തെപ്പോലെ തന്നെ. ഇര്ടും രണ്ട 

എന്നീ രണ്ട രൂപവും കാണുന്നു. “പന്നി്ടും' 'പന്രണടം' ഉണ്ടു. 

പി & യും വര്്ിച്ചുവരന്ന ഇമ്മ ബുപഴിാക്കളെ ചി 



അവതാരിക. ലി 

ഗതിയും, ഐസ്പലം, പതിനൊര പലം--ഇങ്ങനെ സഘഖ്യോ 
വിശേഷണം ചേര്ത്ത രൂപങ്ങള്. നാലോന്റും ബ്ചൊന് റ 
(ര0ലിലൊന്നു, അഞ്ചിലൊന്നു) എസ്ാണ് ശൈലി. എന്നാ 
ഐത്പതിലൊന്റും മപ്പതിലൊന്വു-ങ്ങനെയാണ്* വലിയ 
്ഘ്യകളില്ം, നാം ണ്ടപേരും എസ്ത്ഥത്തില് പൃരുഷപ്രത്യയം 
ചേര്ത്ത ലൃരുവം (വോ) പല ദിലീപുണ്ട്. 

ലിംശവചനങ്ങം. 
ലിംഗവചനങ്ങളില് പറയത്മക്ക വ്യത്യാസമില്ല. നഞ്ചന്ം 

മിത്രന് (ഇപ്പോള് മിത്രം) ഇങ്ങനെ പ്രയോഗം 
ഇരു എന്നു ഒണ്ടു രൂപവും കാണുന്നു. അവിററം ഇവി രൈറ) 
എന്നിവയുമുണ്ട്... ദാസിഭാസങ്ങള്ം ആര്കള് ഇത്യാദി രൂപങ്ങള് 
ശ്രദ്ധേയം ഭൂത്യകഥം സാമന്തക൯ ഇവിടങ്ങളില് ൪: ലോപിച്ച 

വൈ 

വികക്തി. 
പ്രധാനാംശങ്ങളില് വിഭക്തികാ്ം ഇന്നത്തെപ്പോലെ 

ന്നെ! കാരകം ഉപപദവിഭകഷികള് ഇവയെ സംബന്ധി 
ല്ല മത്രം വിശേഷം കാണ്ടം. പ്രതിഗരാഫികാപ്പത്യയം “എ? പുറ 
മ ഐ? സൂലഭം---വണികരെം, പാണരൈം ഫലവത്തയിനൈ, 
ഇങ്ങനെ. തിരിയുമവനയും, ദവ്യങ്ങളയും എന്ന മട്ടില് “എ” ചേ 
(രാതെ എഴുതുകയും പതിവാണ്. പ്രതിഗ്രാഫികപ്പത്യയം നപ്യം 
കത്തില് വിട്ടക പതിവുണ്ട്. ഉദഃ പച്ചയും കീരിയും വിടുക, 
എലി ഇടുക, പുലി കൊന്റവന്ം പാമ്പു ചമച്ചുവച്ചം 

0. മിലെ സമ ധികപര്ര്ം (രി മു 
ക ആഭി യ ക വാം ഇം കം അധരം അവകാ 

സു 
കരി ഗല വണ ണിം 7. 78 
മ ഫിമിജു പ ലാള 

ച വം ഉ 
കക ലകും 



ഷി ഭഷാകടലിയം 
സംയോജികപ്പത്യയം ട്ട് ഇന്നത്തെപ്പോലെ തന്നെ (൬ 

ജിയൊ കൂട! പ്രയോജികയുടെ ആര്യം' (ഉടരാതം തലയ, 
പ്രയോഗവിശേഷദള് താഴെ കാണിയും. 

ദ്ദദികയുടെ കഴ് സ്ക കാണുന്നു. അതുക അവ 
നജ്യേ തനക്ഷ: അതോടൊപ്പം അതിനും നലത്തിനും 
ഭഓജാവിനം, യാരുവ്യന് എന്നും. "മ" ചേന രൂപദ്ധണധികം 
മദറം നടനമകൊണ്ടിരി്ന്ന ഷാലത്താണു് ഗ്ര്ഥനിജിതിയെ 
ആഹിദ്്രം, “നി” ഗാസനഭാഷയില് 0-5 തകത്തില്തുന്നെ 
പ്രദ്യക്ഷപ്പെടനന്ട്. (9 "വിത്തിനു ഭം ൫, 295.24.. 

സംബന്ധികയുടെ “റ! ഗ്രന്ത്തിലില്ലം ഉഭയം ഉടെ 
ഇ രൂപമേ ഉള്ളും പരക്കിനുടയം ഒള്ളുവനുടയ; കള്ളനടെം അവ 
ലട ന്റ" അന്തോ രൂപ്പ്പെട്ടകഴിഞ്ഞിതന്നില്ലെന്നു റുംഷം. 
ങ്ങളി കയില് ഇങ്ങനെ ഉടെ, എഇട്യുക്കിയും കാണം. 

അധാരികയുടെ കരീം ഇല് ഇവ ണ്ടും ഭാഷാകരടലിയത്തി 
ചു: പിയത്മിക.ന്, രാത്രിയിങള്; തളയില്. അതില് അതി 
ലില് “൪ ദൂല്ലഭമായണ്ട്, വായ" ("യോജനയിന് വായ്) 
കരനൊല്ലയില്ല. "ഇമ" ധാരാളം (ീനനിടൈ കൊടപ്പിതു.൭ 

പരഞ്ചമിയുടെ അവരില് ഇടൈം ഇടെ, ഇട്ട, അട്ടം 
ട്ട ഇത്യാരി ചേുണ്ടാകന്ന വിഭക്തിരൂപങ്ങള് തരദ്ധോയ 
ണം ഉടയവരമേടട്ടം രാജാവിനിടടെ.-ഇവയില് കാണുന്ന 
അട്ടം ഇട എന്നിവ ഇട എന്ന ആധാരികാദ്യോതകരി 
൫൯൨ രൂപാന്നാമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ശത്തവിനിടൈപ്പറിച്ച 
(ഇശ്ൂവിന്നിന്നു തട്ടിപ്പറിച്ചു അവനിടൈപ്പെററു (അവനില് 
നിന്നു വാഖി) ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങന് ഇതിന്നു ഉപപോല്ബലക, 

ര്ക്കല 
ഭം സകാ അയ്രപങ്ങളാട. പ കണം മാർ കം 

യ ക ജം ഉരം ഇതം പകം 



വാരിക. ച 

മാണ്. ശാസനങ്ങളില് ഉടെ, ഇടെ അടെ എന്നെല്ലാം കാണ 
അണ്ടു*, കയടലീയത്തിലും *ഉടെ' ദുര്ല്ലമം കാണുന്നു. ലതു ജസ്സി 
യൂടെ അത്ാത്തില് പ്ചേമി പ്രയോഗിച്ചതാണെന്നു പറയുന്നതി 
നേക്കാൻ “ഇട ഉച്ഛാണേവിശേഷത്താല് മാറിയതാണെന്നു 
പരറയുകയായിരിയും ഭേദം, (൪. ലി. ഇടം എടെ. അം 
ട്ടെ എന്നിവയില് കാണുന്ന ടകോരക്തിനെറ ഇരട്ടിപ്പ് എഴ 
ത്തിലെ വൈകൃതമായിരില്ലാം, പകര്പ്പുകളില് ഇമുപോലെ 
കകാരം പലയിടത്തും അനാവശ്യമായി ഇരട്ടിച്ചു കാണുന്ണ്ടു് 
(0 ല്ലൊക്കില്: വേണ്ട ദിയ്റില് ഇട്ടിയാതേയും. സമീപാതിക, 
മായ തമിഴിലെ കിട്ടയ (൮. നഃടോടിത്തമിഥ, അവന്കിടടെ 
ഇരുക്ക്) “ഇട്ട ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും അറിഞരുകൂടാം കള്ള 
ഭിരനിന്റ) ഇങ്ങനെ “നിന്റു' ചേത്ത പഞ്ചമിയും സൂലമാണ്ട്. 
ഭാഷാകയടലിയത്തില്. 

ഇന്ത്" രൂ്ൂ്ിന്്ം 'ഇനിന്ത്' എന്നതിന്െറ സഭ്ോ 
ചിതതൂപമായ "ഇന്നില് 'നിന്നുണ്ടായതാവോനാണ്ട്. വഴി. ഉട 
(രികയുടെ (0. അതിന്ന്) വര്്യനകാരത്തിനെറ ഇട്ടിപ്പായി 
രിജമില്ല ഇതു് 4 

,അതിനുടെം കാട്ടൂടെ ഇത്യാദി ഉമ" ചേര്ത പ്രഷോഗ 
അളം പണ്െയില്കകട്ടില്ം പ്രാജ്ഞനില്കകട്ടില് ഡു 
ഷട്ടി" (കാശ) ചേര്ത്ത പ്രയോഗങ്ങളും ഗ്രനത്തില് സുലഭ 
ക്. "മാളില്" വിടകയും ആവാം, ല്. പതന വൈക്കമതില് 
(വേക്ക്നതിനേക്കാു 
വിക്തിമാം. 

നീ്ധാരണോത്മത്തില് പ്രയോജിക ആധാരിക പരം, 
ചേകന്ന പതിവ് ഭാ, കരം തില് സാധാരണ കാണുന്നു. ഉദാഃ 
ഇവററാലൊന്റും അതിനാലൊത മാഷകം (അതില് ഒരു മാഷകഴും 

[ന 
ന ഷോ 

സവ 9018. വിടോ 
അട 2 ടെ സ. 

൭. ലിക നിജ 419. 



ഷം ഭാഷാകരലോീയം 

എന്നിവമളോലൊതുത്തമം ഒരു ഭഭിയാര്ം ഉവ്വാന് (ഉദരില് 
നിന്ന്) ഇങ്ങനെ പഞ്ചമ്യരാരനിലും “ആത വരം; 'വണികരൈ 
ക്ഷികമാ" (വണികില്നിന്നു രക്ഷിക്ക) തുടങിയ പ്രയോ 
ശവം കാണജന്നം 

പഴയ ശാസനങ്ങളില് (12-19 ശതക) കാണ്ടന്ന സഭയോ 
ഭികയുടെ ഒരു പ്രത്തയേകതാത്തിലുക്ക പ്രയോഗം ന്ടെ ഗ്ര 
അതിന് സുലഭമാണ്. 'സാവോയികനായോടും പ്രധാനനോട്ടം ഉള്ള 
ഭേദം, ലീടെ സ്ൂതരത്തോ$ ഇസ്തൂ്മോട്ട സംബന്ധം", 'ആകൂന് 
നോട്ട പരര്ഷ്റ്ഥാഫനോട വിഗ്രഫി്കമാറു' തുടങ്ങിയവ നോക്കുക 
സാമവായികരും പ്രധാനേനമം താിലുക്ള ഭിന്നിപ്പ് കഷ സൂത്രവും 
ഇന്സതവുമായുള്ള സംബന്ധം (അല്ലൈില് കീഴെ സൂത്രത്തോടട 
ഇസ്തതത്തിന്നുള്ള സംബന്ധം ആകൂന്ദനെ പാര്ഷ്ണറിഗാഫക. 
നോട വിഗ്രഫിുറ ഇങ്ങനെ അങ്ധാം പറയണം. 
ലിജ, പരണ്ട ധാരാളം പ്രചാമണ്ടായിതന്നു, (൦ കൊട്ടക 
ലൂ അഴിജിനോടട വിശേഷത നലല തളിയും തളികടടത്ത കിര 
ഭ്മോടിടയിര.. (വിമോഘവപപട്ടയം, 80. 19 1, പേ, 98, 

ഉപപവിരക്തികാം. 
ചില പ്ര്യേകധാളുകളുടെ. സന്നിധിയില് കാരക, 

മാദ പതിവു ഗരന്ാത്തിലുണ്ട്. ചേവകമമെ മന്്രിച്ചാനം അവ നെ വായിയ്ചു (അവനോട്ട പോരിച്ും അവന ചീറിനാന്ം 
അവകകവുകി (അവരെ സമീപിച്ച്) അതിനൈത്തലനിന്റ (അമിനെ ആശ്രയിച്ചും ഗുതവ്യസനനെ മേല്ചെല്ലമം ധാജി കൈ നോക്കി, വാലു ഉടച്ചു ത്യാദി പയോഗ 
ഞന് സുലഭം, ഫാലവത്തയിനൈ നയിക്കു, അവനച്ചറു ചൊല്ലൂവിള ഇമ്യാദികക്കം, അവനെ പ്രതി, സ്വാമി 
പ്രി ഇത്യാദികള് മാതക സ്സ്കൃതമാണം "ചോ? തു മ്പോള് ഇന്നത്തെ സഃയോജികയുടെ സ്ഥാനത്തു കടേ മത്തില് മുദ്ദേമികയാണ് പ്രയോഗിയുനനള്, നക്ഷ ചെ ണന് നേപക് ചൊല്ലിയും മീരൂൈപ്പിചചു (തരത്തില് 
ീന്െട്ടത്തും സമ്യത്തോട ചുപ്പി (പുഴറകസമ്യം ലെയ) ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗം കാണുന്ന 



അവതാരിക. ച 
ദോകങ്ങം.. 

ഐയും പതിന്പലം ഇുദ്ങനെ സഖ്യാവിമേഷണം 
ചേര്ത്ത രൂപമമറ്. നല്ലി, വിറിയിതൂ ഇത്യാരി രൂപം കാമം 
പുക്കങ്ങള്' (പ്രക്കനായവ) മിവ 
ത്തിരയൊരു പൈതല് (പത്ത ഒം ഉറവിശൊരു സ്ഥാനം, 
ഇങ്ങനെ "ഒരു" ചേത്ത രൂപം സ്ലം 
രൂത്ത്, "ഉറൈക്ക നല്ലവ" എന്നിവിടങ്ങളില് “ഉരമറക്ഷ' അധി 
കാത്കമാണ'. ചൂട്ടത്തില് ഇ മിനം" “ന ഭി" ഇങ്ങനെ 
്രസ്വരൂപം കാണുന്നു? ദിര്ഘൂപവും സ്ലം 

ിശേഷണവിദേഷ്യപ്പുതത്തം സംസ്ല സന്വദധയമില് 
ചിലേടത്തു കാണന. 0 ഹന ദാം, ഗുണവതി 
യായി. “ചിറുമിയൈ കാവലില് പരുമമറുമവരരെള ഗമിക്ഷില് 
എന്ന ട്ടിലുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട്; , ജനപദ്വാദിഗ്ഗണങ്ങളോള 
കൂടിയിരികമവേ ഐവമം* (പേ. 304) എസ്ധതില് 'ഐവരെ' 
ഗുണത്തിന്െറ ല്രിശേഷണമാക്കിയതും പാം രിയി, 
സാഘസമെന്ട പറയുതെ വയ്യ, പൊമത്തനിയമം പ്രായേണ 
(ശിഥിലമാഞ്്.. 
ക്രിയകഠം. 

പുരഷദദഡിരാസാരിെ പ്രുത്തില് ഷഫാകരലിയം 
വെളിച്ചം വീശുന്ന. കരിയകളില് പുരഷപ്പര്യയം ചേക്ന്നെ 
പരതിവു മിയുവാവം സാര്ധ്വതിണൈനല പറയാം, ദലം 
വില അപവാദങ്ങള് ഉള്ളതു ഈ വിഷയധിതില് 
മ്ഥില്യത്തിന്മാഫണേമാണട. “ആം നാ൪ം മും വയോ, നേക 
തില്, ആശീ.രോം ബഹുവിമഷ്ും" (കേ. പം. 109) എന്ന സാ 
്ാണനിയമം മിയ ദിക്കിലും കാണും. ജതമതില് ചെയ്താന് 
ചെയ്ക വര്ത്തമാനത്തില് “ഇറ രൂപമേ ഉള്ളൂ. വരി 
നേരന്, നിനൈക്കിന്റിതു (3:വരുന്നേന്ം നിന്നി. ഭാവി 
യില് കളവര്, ഇരിപ്പര്. ലഭിക്കുന്നവ കൊള്ളു്നവര്ം കൂട 
വന് എന്നത്ഥങ്ങളില് ഉള്ള ലഭിപ്പാന് കവാ കൂ 
വാന് എന്നി പ്രയോഗങ്ങള് ശ്രദ്ധേയമാണ് (യ ൪൮. എലിലും 
ആന്" മീയുവാവ്ല ഇന്നത്തെപ്പോലെ പിന്വിവയെച്ചപ്ത്യയം 
ന്നെ. ചൊല്ലിതും ചൊല്ലിന്റിതം ചൊല്ലിയ, ചൊല്ലു 

ം ര്യ. 



ച ഭാഷാകെടലോയം 

രബ വും ഉളം ഉർ (നബ വു പോടേയ്, കണ്ടാ, 
കൊരറായ് (2. പും എ; മണ്ടി പതികകപ്പേട്ടിൽ (ബം ൨): 
ളില് പോത്തിന്, തിനി ചെ 
(വ) ഇത്ര രൂപങ്ങളും ഗനി ഉം 
(വമാണ് ജയ) ഇ്ിയ തൂപ്്ം കാണം. യ. ഇത 
പോം എല്ലി, ആരും 

എന്നാല് നിയമം ശിഥിലമാകാന് ഉുടങ്ങിയിരുന്നവെന്ന 
കാണിപ്പാന് വേണ്ടത്ര ഉദാഹരണങ്ങള് ഉണ്ടം ഞോന് പോകിന് 
തും ഞാന് നിനൈക്കിന്റിതും ന അഭിയോഗിക്കിന്റിതു, ദേവത 
ചൊല്ലി ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങള് കാണുന്നു, ഈ ദ്ദൈഥില്യം 
്രില്ക്കാലത്തു വര്ഷ്ധിച്ചതാണെന്ന സ്തം 

"ഖാ" ചത്തു ഒരുതരം റവയവിനയുണ്ടാക്കന്നതു ഭാ. കയ 
(മില് സ്ുലഭമായികകണാം ( രാസനങ്ങളിലും ധാരേളമാണിു്)ം 
രോഷസ്വഥാനമാവോം, ഇയങ്ങിനറാ, കൂട്ടവോ, ഫലിപ്പോം, (മ 
ഘസ്ഥാനമകേന്നു, ഇയക്ന്ന ഇത്യാദ്യങ്ം)ം ആഖ്യാദളത്തിലും 
ആ്യാതദളതയിലും "ഓ" ചേകം. ഉപനിപപാതങ്ങളാവോ അതി 
വൃഷ്ടി ആദിയായവും അവന് ദണ്ഡോപനായി ആവോ (അവന് 
ദണ്ഡോപനായിയാണ് _ ഇങ്ങനെം 

പ്രയോശേം. 

ഭാഷയില് ശരി കണിപ്രയോഗമില്ലെന്നതിന്നു ഭാ. കരം 
കൂടുതല് ഒളിവു തരുന്ന. അവളെ അറിയപ്പെടകം അവരള് ചൊല്ലു 
പ് (അവര് ചൊല്ലിയതില് പെട്ട്, അതു കെട്ട എന്നു വിവക്ഷ; 
എയേല് വരപ്പടാ, പര്തേല് ചെല്ലപ്പടാ ഇത്യാദി പ്രയോഗങ്ങള് 
രാള. പപ്രതിന്യവരൈയയം നിര്വ്വാസിക്ഷപ്പെട്ടവര്" എന്നെ 
(താന് വ്യാധ്യാതോവിന്നു ടിയില്ലം 

*കാണച്ചേല്ലുക'യെപ്പോലെ പിന്വിനയെച്ചതതിന്നു പകരം! 
ഇടവിനയെച്ഛം ഉപയോഗില്ുന്നതും, 'കേര്ക്ക മന്രിച്ചാന്" എന്നി 
വയിലെപ്പോലി നട്ടവിനയെച്ചത്തിനെറ “എ പകരം "അ 
പേക്ന്നെതും പഴയ പതിവാണ്. ഇതെല്ലാം ഗ്രന്ഥത്തില്. 



അവതാരിക. ലി 

പ്രകാരങ്ങം, 
പ്രകാരങ്ങളില്, വിധായകത്തില് “ഇതു ചേര് രൂപ 

ധികം. അതൊരു നിയമം പോലിരിയ്ുന്നം കൊടടപ്പിതും സാധ 
പ്രി, (കൊടുക്കണം, സാധിക്കണം എന്നമ്വു. ഉം ഈ 
(രദിപ്പും ആ്രയിസ്യതു) ഇവ ചേത രൂപവമുജള്. നിയോജക 
ധ്യമപയതഷന് ഇന്നമ്മെപ്പോലെ തന്ന. ഒഴി, കൂട്ടം പോ (നി 
ഒഴിയുക കൂട്ടം പോരികും താം പോധതതുകം ചെറുപ്പിന് (ബം 
വ) ഇത്യാദി. തരം, കെളക്ലൊം, വിക്റികലാം ഇണണക്ങ 
അനു്ഞായകമം 
നിഷേധം, 

ആം ആതേ ഇവ ചേത്രാണട് അധികം നിഷേധ്യം. ആക 
ല്ലം ചൊല്ലാതെ ഇങ്ങനെ. അനപ്രയോഗവുമുണ്ട്. ലകും 
൪, കൊടടപ്പതതത് . അരാം വാരാ ഇങ്ങനെ ദിര്ഘരൂപമാണ 
ഞര, വര് എന്നിവയ, ചൊല്ലും നക്കാന് ഉരിയാടാന് 
ഒഴിയാന് (ഓവന് ചൊല്ലിലലം നോക്കില്ല ഇത്യാദ്യത്ഥത്തില്ു, 
മേന്, ചെയ്യന് (ഞാന് തരില്ല, ചെയിലും മം പു) 
രൂപങ്ങ൯ സൂലരമാണ്ട് ഗരസ്ധത്തില്. “ആരേ ചേക്കു നി 
നിഷേധമുണ്ടാക്കനനതു സാധാരണം, കള്ളാതേം ഭയപ്പെ 
(നീകതെളു്, പ്പെ), കടക്കാം പോകാമരത് 
രൂപങ്ങള് ഉണ്ടം 
ഭാവനാ 

"ആമ്യാണ് പ്രമാനമല്്പ്യയം. ജീഡിക്കിന്റമം അ 
ഷ്യികകിന്റമം വെള, പടിന്ദമ (ജീവിക്കരിം അനാഷ്ിക്ക 
ഇബ്യി അമ്മ). നിഷേധത്തില് തേറാമം മറവാമം ഇല്ല 
ഇങ്ങനെ രൂപം, (ആമം ആഴ). 
ല്യേതേക്ങം. 

അമോനതനപുംസകനാ്ങളില് സമൃച്ഛയനിപാതം ഒ 
സ്വോര് "കാലമും ദേശം ഇങ്ങനെ "മ" ആണ്ട് നിത്യമായി 
കം ത്ഞില് വന്നത്, കരം വകാരമാകന്നതു പില്ക 
കഅാണ്്, നട്ടവിനയെച്ഛത്തില് "ഉം ചക സ്ഠര് ആഗമം 
യാണ്, ഇന്നത്തെപ്പോലെ 'യ" അല്ല (തമിഴില് ഇന്നും വക 



[ ഭാഷാകടലിയം 

മമാണ് എസ്സേ കും ഓവം ഗ്രഹിക്കും, കൊള്ളവുംം 
പയം പായവവം എല്ലാം ഗന ഉണ്ടാകുന്നു 'പുസ്ണകും വാ 
ദിവം പൊതറ ചൊല്ലും വല്ലേ" എന്നാണ് ഗ്രന്ധത്തി 
ൈലിം (വധീയയ ാധികയും വറ്റൂമവന് എന്നതും 
ലിനി ഖ് ചേതി പകരം "താന്: 

"ആക് ഇത്യാവി അദ്യയയറ വേധ കൊരിക 
സേനാപരിയൈത്താന്ം കുമാരനൈ 

കട്ടില്, “എന്രാല്" എന്ന 
ഘഭകാവ്യയയാരിനാ "അളുകൊം 

തരാന പുഴ്പിടാമ 
രം മുന്രാക ന 

എന്നതാം പയ ലേയാള 
ഉമ്മ് ലര ഗ്രന്മമ്മിലം കാണുന്നുണ്ട്. ലു. എന്രാല് 

നി പേവിമ. 
ത്തി; 

ണ്ട് പെ വയുടെ പ്രയോഗവും ശ്രദ്ധേയമാണ് 
്ണനാകയുമോട്റ്ം  ്മയ്നാകയുമൊണ്ട്* ഇങ്ങനെ 
കു മൈലി റൂതവ്യികളിന സ്ൂലക്കായ ചക്യോര്മൈലീ 
ന്നെ ചൊല്ലുചചെയ്കും വിലകഷപ്പ്കം പോകച്ചെ്നേ (ചെ 
ഭിയിരികം വിലക്കിയിരിക്കെ ഇ്യാദി അത്മ) തുടങ്ങിയ 
യജോഗം സാധരേഡാണ്്, സംഗതിയണ്ടായിരികളയ, എന്നത 

ല് “അടുത്തോ ധാരാളം പ്രവോഗിച്ചു കാണന്മം 
(കയരനം 

്യബ്യോനേത്തെ കണേക്ിലേരെ ദുര്ഘടമോക്കിയിട്ുളത് അ 
ലെ കറ്സമമയ വ്യചനനാണൈന്നു പറയാം. "സമുച്ചയ 
ികല്ങ്ങൾ സജാവിയത്തിനെ വാര" എന്ന നിയം അത്ര തരദ്ധി 
ഭറിലു. "കള്ളനെ ജ്യ ഡാമരികനുടയ സ്ത്രീയും" (ഭയ 
രും എന്നു വിവക്ഷും *ദൃഗയാദിഡ്യസനം, ഒതു കാഴ്ത്തില് 
ഭം... അവജ്ഞ, ആലസ്യം? (ഉഴന്ുളച്ചു ഇങ്ങനെ 
ചച്ം എഴുതിക്കാണും. പ്രധനേവാക്യത്തിനെറ ഉള്ളില് ഏതെ 
ഭം ഒരു പരം വിവരിക്കുന്ന മരെറാത വാക്യം തക്ളിക്കയോറുംം 
ധികം ആശയം ഒതുക്കുന്ന ദീര്ഘവാക്യങ്ങളിലാണ് കഴ 

ച്ച അധികം, (ഇന്നത്തെ ആധാരവാക്യങ്ങളിലെ വൃതം 
ന്നെ ഓര്ത്താല് ഒരി, ചെുവാക്യങ്ങള്ക്ക അന്പയര്കേശമിലല: 
വേണ്ടത്ര ആട്ജറവമൃണ്ട്. “യാവനൊരുത്തന് അറിവോന്,, അ 
വന് ഇങ്ങനെ സംസ കൃരച്ചവയുള്ള വാക്യങ്ങള് ഇടയ, കണ്ടം, 



അവതാരിക, ഷം 

ഭഷ്മകയടലീയത്തില് കാണുന്ന ഒരു വാക്യശൈലി ശരദ്ധേ 
യമാണ് പ്രജയിനൈ രാജാവും ക്ഷമ പിരാവയ രക്ഷിപ്പേ 
രൈക്കണക്കെ രക്ഷിപ്പിളു' (മക്കളെ പിതാവു രക്ഷില്ുന്നതു 
പോലെ രക്ഷി്ണം എന്നതാ) “ആനയൊട കാലാന് പറതി 
ക്കൊര്വോരൈക്കണക്കെ" (കാലാ യൃദ്ധം ചെയ്യുന്നതുപോലെ 
കതുക്കല് വീ്ണോരൈക്കണക്കെ* (വീണതുപോലെ! “മധ്യമ 
ചരിതംകൊണ്ടേ ഉദാസിനചരിരമും ചൊല്ലിയോരില് പട്ടിതു 
(പഠാഞ്ഞതില് പെട്ട, പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു എന്നത്റു-_ഇത്യാരി 
ഉദാഹരണങ്ങള്, ഈ തമിര്ശൈലി പഴയ മററ ലയാള 
കൂതികളിലും ധാരാളം കാണുന്നണ്ട്. 

ഇ ലഘ്യവിവരണത്തില്നിന്നു ഭാഷാകടലിയത്തിനെറ 
ഭാഷാപരമായ പ്ര്യേകതുകള് കുറെ വെളിവായിരികുമെന്നു ഴ 
തുന്നുംിപദം, മൈലി, വ്യാകരണകായ്യം തുടങ്ങിയവയില് തി. 
ള്ള അപ്പം തരദ്ധേയമാണെങ്ിലും മലയാളത്തിനെ സ്വന്തമാ 
സ്വഭാവങ്ങള് ധാരാളം ഗ്രന്ഥത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടനനുണ്ട്. അട 
സ്ഥാനപ്പമോയ കെട്ടും മം എല്ലം മലയാളത്തിന്െറ തന്നെ, ന 
ശ്ൃതതതിന്റെ മൂശയില് ഭാഷാശൈലി വാരടേക്കാനുളള ശ്രമം 
(തലം ദൂതവാക്യാദികളില് കാണുന്ന ഒരുതരം പാക 
അവിടവിടെ കാണാം, നിയമങ്ങളുടെ ഉറപ്പുകൊണ്ട ഷി 
്ൃകൂതിത്വ്ും ലംഘവവും ഭാഷയ്യയ മുഴവന് കിട്ടികകഴിഞ്ഞിലംം 
ആരയങ്ങള് വെളിച്ചം കാണാന് പലപ്പോഴും വിദ്ടടന്നപോെ 
തോന്നും കാലയഷ്യവുമൂര്ഗഫാതയും ഇതിന്െറ ഫലമാണ്, 4 
ഞാൽ ടജുവും കായ്യമോതൂപ്രസക്തവയമായ ഒന്നാന്തരം ഭാഷയ്യ 
സ്ഥലങ്ങള് ഗ്രന്ഥത്തില് ചുരുക്ഷല്ല. ഭാഷാകരടലീയത്തിന്റെ 
ചലമായപ്പോഴും വ്യകേണദഷ്മ്യാ ലയാളം ഗണ്യമായ പുരോ 
രി പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു; കനത്ത ഒരു ശാസ്ത്രം കൈകായ്ം 
വാനുള്ള പദസപത്തും അതിന്നു ഏറക്കുറെ കിദ്ടികകഴിണ 

രി, സി. എല് ആന്റണി എഴുതുന്ന “കേളേ 
ഭാഷയുടെ സ്രമം മൂലം ചെന്തമിൻ ധനി 
രൂപങ്ങള് ഒട്ടേറേ അതില് കടന്നുകൂടുകയും ചെയ്യ 
ഭാഷാകരടലീയത്തിന്െറ നികിതി. വ്യാകരണം, 

ഷി 



ഭഷാകടലീയം 

അരാജകത്വവും അവ്യവസ്ഥയയമാണ് അഷാലത്തെ പ്രത്യേകത ഈ 
വ്യവസ്ഥാരാഹിത്യം കരിയ ധി വിോമിപ്രത്യയങ്ങള്ം 
ള്്ദുവികാരജന്ം പദങ്ങള് എസിയുടെ പ്രയോഗത്തിലെല്ലം. 
ണാം? മമിഴ്ം സംസ്കൃതവും ജില് റാമി മാറിവന്നു 
(ണ്ട് മലയളം" എന്ന സിദ്ധാ ദ്ദേഹം യോജിലുന്നിലു. 

(ൃധയിലേയും കേരളത്തിലെ 
്യവഹാരഭാഷ കയുറിപ്പഠറി അവരുടെ ആധിപത്യം രിഥില 
പ്രകരം, 'ചെത്തമിഴിലേയ്ും സറ 

(മക്കിയശേഷം യഥാകാലം സ്വാതന്ത്യം പ്രഖ്യാപനം പെയ്യയാണു 
്ടായതു് 6 എന്ന ഒരു നവിനസിദ്ധാന്നം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പി 
കന്നു. ഈ ദുര്ഘടപ്രശ്ശത്തെപ്പുററ! ഇവിടെ ച്ചചെയ്യാന് കത്തു 
നില്ല. ഏരാണ്ടു ഇന്നത്തെ മാതിരിയിലുള്ള ഒരു സ്വതന്തരശ്ദ്ധമല 

൭ ആദ്യംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവെന്ന ഭൂമികലല്ലതെം “ശീത 
മര ത്തേയും വിജയത്തേയും റേറും സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ 

സിദ്ധാന്തം ഉച്ഛുനില്ലമോ എന്നു സംരയമാണ്്. ഏതായാലും ദാ 
ാകയലേിയത്തെ സംബന്ധി പ്പിോളം ശി. ആന്റണിയുടെ 

ക്ഷേപം കുറെ കവിഞ്ഞുപോയിട്ടണന്ന സമ്മതിച്ചേ തീരൂ 
ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില അവ്യവസ്ഥകര് 
ന്നല്ലാരെ ൮ വ്യാകരണകാ്യങ്ങളില് ജര 'അരാജകത' 

ന്നും അതിലില്ല. കുരേയേല്ലാം ഭ്ധപാേധിന്റെ അഭാവംകൊ 
8 തോന്നന്നതാണ്ട്. പല പ്രേോഗവിരേഷങങളും അക്കാലത്തെ 
൪ മേഖകളില് കാണുന്നുമുണ്ട്. “കേരളവ്യവഹാരഭാഷയുടെ 
കമം മൂലം ചെന്തമിൽ ദേധവപതിച്ചു അബദ്ധങ്ങള് കടന്നു 
ഭരിയ് കാലത്തിന്െറ വികൃതമായ സ്ൃഷ്ഠിയെന്ന നിലയില് ഈ 
ത്തെ വീക്ഷിയുന്നതു് ലാരിയായിരില്യുകയില്ല എന്നാണ്: 

ചസ്ാങ്ങളിലുടം 
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നി 

ഖിഷയസംക്ഷേപം. 
നമമടെ ഗ്രന്ഥത്തില് അടങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു ലഘു 

വിവരണം കൂടി താഴെ ചേടി. 

കരണ്ടകശോധനം--4 ധികം 

09-98 വരോ 18 പ്രകരണ ലര അധികരണത്തിലട 
ആന്നു. 7-9 പ്രകരണം ("ാരുകരക്ഷണം') ഓാരുക്കളെ (ശില്പി 
കള) വിഷയമകേന്നതാണ്. നിയന്ത്രിച്ചില്ലേമില് നാട്ടിന്നു 
ഉപദവകാരികളാകം ഇവലേല്ലോം എന്നാണഭിപ്രായം. ലോഹ 
പ്രണ്ിക്കാര്, നെയ്ത്തുകാര്, അലക്കുകാര് എന്നിവിട പുറമെ 
കരശീലവതും, നിധിനോട്ടകകാരും, മൂറിെവദ്യന്മാതമെല്ലാം കാരക്ക 
ളില് പട്ടം. ഓരോ തൊഴില്ക്കാതും ഇന്നിന്ന ഒരു ചെയ്താല് 
ഇന്നിന്ന ശിക്ഷ അനാഭവിഴ്ുണമെന്നു വിധിയകുന്നു. ആട്ടക്കാരും 
പരട്ടകാരും നീയന്ത്രണെവിധേധമാകന്നതു ഒരു ഖുമയോണ്ട്. 

*വൈദേഹകരക്ഷണ് ന്ന അടതത പ്രകരണം കച്ചവട 
ക്കാരെ ലക്ഷ്യമാകന്നു (വിഭഫാരാജ്യകാര് കച്ചവടക്കാരായി 
ഭം പണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന, തുക്കി ില്ലകയും എറി വില്ലയും 
ലെയ്യയേണ്ട ചരക്കില് ത്രി കാണി ച്ചാല് ഉള്ള ദണ്ഡങ്ങള് 
വിധിയുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള കാപട്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരനെ 
ിയാം, സ്വദേധീയങങളും വിദേശീയങ്ങളും ആയ ചക്കേകളില് 
നേടാവുന്ന ലാഭത്തിനെറ തോതു നിഴ്്റയിയുനുണ്ട്, വ്യാപ 
രത്തിയേലുള്ള രാഷ്തതയിന്െറ കരമകൊവകേസ്ഥാപനുതെരപ്പ്ി 
യും ഇതില് പ്രസ്താവിഷുനനു. കയടല്യന്െറ ഭരണകൂടത്തില് കൈ 
തൊഴിലും വ്യാപാരവും കഠിനസിയന്ത്രണത്തിന്ു വിധേയമോകം 
(തു തരദ്ധേയമാണ്ട്. 

ഉപനീപാരുപ്രതീകാരം* എന്ന 78-ാം പ്രകരണം അഗ്നി 
ഭലാഭികളായ പ്രക്രതിഭയങ്ങളില്നിന്നു പ്രജകളെ രക്ഷി്കണ്ട 
തെങ്ങനെ എന്നു വിവില്ു്നതാണ്ട്, ദൂര്ഭിക്ഷംം പകച്ചു്യാധി 
ഇത്യാദികളില് ചെയ്യേണ്ടതും പറയുന. സദ്്ൂമുഷികാഠിഭയത്തിന്നു 



[1 ഭാഷാകെടലോര്യം 

കത്രവാരം വിധിയുണ്ട്, ആപര്ക്കാലത്തു ധനികരില്ിന്നു 
കരശനവനോദികള്കൊണ്ടെ പണം തട്ടിയെടുകകാമെന്നാണ്ട് ഗ്രന്ഥ 
കാരനറെറ പക്ഷം 

9൭ പ്രകരത്തില്; 'ഗരഡാജീവിക്ഷ" ഉപദോശില്ലു്നു. 
അപസസന്ധാര്ം ജ്യദതിഷികയാര് നൂടങ്ങിയ ഇത്പന്തഞ്ചോളം 
വരകരുടെ വേഷം ധരിച്ച രാജചാരന്മോര്, ശരഡമാജീവികളായ 
(കൈലിയും മററും വാങ്ജുനന) സക്ാര് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടയും 
മം കള്ളപ്പപ്ത്തിക൯ കണ്ടുപിടിലന്നതെങ്ങനെ എന്നാണി! 
(തില് പ്രതിപാരിയകുന്നതു്. പരീഡനകാരികളായ പതിമൂന്നു തരം 
ഗൂഡാജീവികളെ നട്ടില്നിന്നാട്ടികളയണമെന്നു വിധിളുനതം 

പിടിച്ചുപറിയും റേരംനടത്തി ജീവിദ്ുന്ന വദ്ുാരെ വേഷം 
മാറിയ ഗൂസധപുരുഷന്മാര് ന്തരോദികളക്കൊണ്ളം മററും വരിക, 
രിച്ചു പിട്മുന്നതാണ് 'സിദധഡ്യഞ്ജനഭരക്കൊണ്ടുള്ള മാണവ 
പ്രകാരം എന്ന 80 പ്രീകരണത്തിലെ വിഷയം. സുത്രത്തിം 
അജാവിെറ മാഹാണ്ജ്യം വെളിപ്പെടുത്തി കള്ളന്മാരെ ഭയ 
ആന്നതിനെപ്പുറരിയും മാറും ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. 

*ശമാരൂപകഷാരിഗ്രപ എന്ന അടുത്ത പ്രകരണം (81) 
കള്ളന്മാരെ പിടിട്ടനതിനെ ,. മുള്ളതാണ്.ശഭിച്ച പിടി 
അതെങ്ങനെ ചക്വുമുതല്. " പും ഒരാളെ കള്ളനാണെന്നു കത 
അമോ? കളവു പുറത്തുനിന്നോ അകത്തുനിന്നോ നടന്നതു 
ങ്ങനെ പോലീസ്ുകാക്റിയേണ്ട പലതും ഇതില് പറയുന്ന 

ഭരം പ്രരരണമായ “ആശ്ൂമ്തകപരിക്ഷ്യും പോലീസ് 
കായയമാണട'. ഒരാള് തനിയെ മരിച്ചതോ വല്ലവരും കൊന്ന തുക്കി 
രോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാം? വധകാരണങ്ങള് എന്തല്ല? 
ഘാതകനെ പിടിയനേള്ള ഉപായമെന്ത്" ഇത്യാദികള് ഇവിടെ 
വിവരിജുന്നു. ആത്മഡാത്യയെ കയടല്യന് ആക്ഷേപിഴുന്നണ്ട്. 

"പാക്യകമ്നേയോഗം" എന്ന അടത്ത പ്രകണേവും പോ 
ലീസ് പ്രവത്യനത്തില് പെടുന്ന. ചോദിച്ചും ഭേദ്യംചെയ്ും റം 
ഒെളിയിയയുന്നതാണ് വിവരണവിഷയം, ചുരേപ്രഫരം, മൂക്കില് 
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ള്ളം കയററല് മുടങ്ങിയ നാലുവിധം ദണ്ഡങ്ങള് വിധില്ു്ന 
(രജ്കിരുന്ാരെ വേശ്യകളുടെയും മററും സചായോ തേടിപ്പിടിുണം 
ഖരപടനയും* മരവും ചോരശാസ്ഗന്ഥങ്ങളില് കളയ ഒരുളിയി 
പ്രാനുള്ളമേ്ലങ്ങളുടെ വിവദണമുണ്ട്, പഠാപകമ്ധങക്കനസരിച്ച 
(രിക്ഷകൊട്ടക്കണം, ബ്രാഫ്േണനാ ദേഫരണ്ഡം പാടില്ല; ജ്യ 
നിഷ്ണാസേനം മതി. ഗ്രത്തരം കാഴ്ണ്ടന് ്രതില് പറയുന്നും 

സധ്ാധികരണരക്ഷണ'മെറ 84 പ്രകരണത്തില് മാജ 
പിന്റെ ധാന്യാഗാരം, ആയുധാഗാരം മുരുലായവയില്നിന്നു എന്തെ 
കിലും ധോഷ്ഠി ്രാന് കൊട്ടക രിക്ഷകന് വിധിയുന്നു. നിസാര 
മായ അപാരവും ഗരവേമുകൂളതായി ഗണണിലഛണം, ന്യയാധി 
പരന് കക്ഷികളെ വിസ്തരില്യമ്പോഗ പേടിപ്പില്ുകയോ മറു തി 
ങ്ങള് കാണിയ്ുകയോ ചെയ്യുത് . ലഖകധഷ്ള് ഇപ്രക്രണ 
അില് സശ്രേഹിയുന്നു്്. തുടലില് വെച്ചവരെ വിട്ടകയോം 
ററ ചെയ്താലുള്ള രക്ഷയും വിധിഷ്ു്നം 

"എകഗവധനിഷ് കരയം" (പ്രകം 85), അംഗച്ഛേനേത്തി 
കാം പറയുന്നതോടടകൂടി അതിന്നു പകരം വസ്ലാക്കാവുന്ന 
ടെ വിവ: കുന്നു. ഏതെജിലും തരത്തില് ഭണ്ഡാ 

ര വലുതാ. വയഥാരാശ്രദോ. കള്ളച്ചു് 
ശൂതനിന്ദ തുടങ്ങിയ പം. കഠിനം വിധികളുണ്ട് 
ആര, പരിസരം ഇവ നോക്കും മഴ വിധില്ല, വാള് 

86% പ്രകരണത്തില് ('ശൂദധശ്ചിതരത്ചദണ്ഡകല്റു കേശി 
പ്രിച്ചു കൊല്ലുക, പെട്ടന്നു കൊല്ലുക എന്നി ഒണ്ടു പദ്ധതിയും അവ 
ചംബി്ക്ണ്ട സന്ദര്ഭങ്ങള് വിവരിലു്ന. പിരൃഘാതകനെ 
തലയില് പന്തം കത്തിച്ച കൊല്ലണം: രാജനിനദകന്െര നാവ് 
മൂരിയയൂണം ഇത്യാദി ശിക്ഷകള് വിധിളലുന്ണ്ട്. വിഷം കൊ 

[ടം ച റ) ഏന്ന പ ടിയി 
ബേ ഘം ഭും (അം 9) അനില സിക്കാ 
നു ല് പേട ജ് കാണനനമി. ഗിൽ ആചാരാ 

ചാം സികമിളുകരനന മം 



ി ഭാഷാകരടലീയം 
ഭ്തസ്ത്രി ഗര്ഭിണിയാെലില് ഒര മാസം വരെ ശിക്ഷ നിത്തി 
വേയും. പല്ലിന്നു പല്ലും കണ്ണിനു കണ്ണ്" എന്ന ഒടടിലുള്ള 
പ്രാളതശിക്ഷയാണധികവും. 

കന്യപ്രകഷം' എന്ന അടുത്ത പ്രകരണത്തില് (87) കന്യ 
യെ ദുഷിപ്പിജുന്നവകളള ശിക്ഷ വിധിയുന്നു. പുതഷമന്റ 

കത്രല്ല സ്ത്രീയേയും കുററം കണക്കിലെടുകനനണട്. ഗണിക 
ടെ മകള ദുഷിപ്പിച്ചാന് രിക്ഷ കുറവാണ്, ജാസിം 
തെളിയിപ്പാനുള്ള വഴി, ബലാന്ക്കാരക്തെ നിയമാനസ്ത്റരമായ 
്രീവാപാമാക്കി മാറാനുള്ള മൂട ഇതെല്ലാം വീവരിളുന്നണട്ം 
ആപത്തില് പെട്ട സരി കുഴടംബക്കാക മടക്കികകൊടക്കകയോ 
സ്വയം സ്വീകരിലയുകയോ ചെയ്യം. 

85-90 പ്രകരണമായ “ആതി ാരോണ്ഡ'ത്തില് ബ്രാഹ്മണാ 
കരള അഭക്ഷ്യരക്ഷണം ചെയ്യിചവാലുള്ള ശിക്ഷയും മററും വിധി 
രുന്നു. മാന്യനറെറ വീട്ടില് ബല്ധാന്ക്കാരമോയി പ്രവേശിച്ചു 
കൂടാ. ഗ്രാമത്തില് വരുന്ന കച്ചവടക്കാര് മുഖ്യോദ്യോഗസ്ഥനെ 
ചകക്വിവരം അറിയിജുണം; നജ്മ വന്നാല് അത് ആ ഉദ്യോ 
സ്ഥാനേ ഗ്രാക്കോരോ കൊടുക്കണം; സ്വന്നം അശ്രദ്ധകൊണ്ടു 
തന്ന അപായങ്ങള്ക്ക ഓരോരുമ വാദിയാണ്ട്ം 
ആനയെ കോപിപ്പിച്ചു അതില ൮ മരിയക്ുന്നതു പുണ്യ 
ണെന്നു ഗ്രന്ഥകാരന് പറയുന്നു. 

നാലാം അധികരണം ഇങ്ങനെ കററങ്ങളുടേയും ശിക്ഷയും 
ടും ഒരു നീണ്ട പട്ടികയാണെന്നു പറയാം, ലൈംഗികമായ 
അഭാജകത്വടക്കുള്ള എല്ലാററിലും കരടല്യന്റ ശ്രദ്ധ ചെല്ലു 
അഞ്ട്. രാജ്യം വികസിപ്പിുന്നതിന്നു മുന്പായി നിയമാനസ്തറത 
മായ ആഭ്യന്തരേക്ഷകൊണ്ട അതിനെ സദൂഡധമാക്കണമല്ലോ, ഓതി 
ണാ ഇവിടെ ൂമിച്ചിടക്ളള് 
ഭയോയവൃത്തം_5.3ം അധികരണം, 

69-9൭ വരെയുള്ള ഏഴ പ്രകരണങ്ങള് ഇതിലട്ങുന്നു. 
ഓജമ്രോഫികളായ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മററും പ്രത്യ 

കഷവധമ്തിന്ന പററാ്തവരായുണ്ടാകുംം അവരെ ഗ്ഡഃപയരുഷ 



അവതാരിക. ര 
യാര് വഴിയ, നശിപ്പിയുന്നതാണ് 86.൭ പ്രകരണത്തിലെ ("33 
്കമ്ധികം) വിഷയം, ഓരോരുത്തരോട്ടം ഓരോ തരത്തിലുള്ള 
തന്ത്രമാണ് ചാരന്മാര് എടുക്കേണ്ടത്. 

അടുത്ത 80-4ം പ്രകരണം (കോരാഭിസംഹരണം) കല്യ 
(൭൫൯൨ കണ്ണില് അതിപ്രധാനമായ ന്നാണ്, രാജാധികാരം മുഴവന് 
ഭണ്ഡോത്തെ ആശ്രയി്യുന്നതുകൊണ്ടെ എങ്ങനെയെലിലും പരിത്രര 
രിച്ചു” പണമുണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഉപദേശം, മൂഷിവാണിജ്യാരി 
കരരകൊണ്ടു സമ്പത്തു വര്്ധിപ്പിയയണം. ഓരോ ഉല്പന്നത്തില്നി 
അം പിരിയേണ്ട നികതി കഴല്യന് നിജുപ്പെടത്തുന്ുണ്ടു്.. എല്ലം. 
കഴിഞ്ഞു പണം പോരാതെ വയസ്വോള് വഞ്ചന നടത്താം, ഇതി 
അള്ള പല മാ്ങ്ങളും ചുണ്ടികാണിലുന്നും എന്നാല് പ്രത്യക്ഷ 
മായ പ്രജാപീഡനമെന്ന നിലയിലേയ്്റ് കാഴ്യങ്ങള് എത്തിതുത 
തെന്നും താക്ഷിമുചെയ്യുന്ട്ം 

വം പ്രകരണം (ൂതയഭണിയം) സമ്മാ ജീവനക്കാത 
യം മററ ശമ്പളം നിശ്ചയി. രാജകളുംബത്തിലെ അംഗ 
അം സചിവ്മാര്* ഉടങ്ങിയവകെല്ലാം വെവ്വേറെ തോുകശ 
രദ: വിധിച്ിടുണ്ട്. 

*അനജീവിവ്ൃത്ത്മെന്ന അടുത്ത പ്രകരണത്തില് മന്ത്രിക 
കൂടെ പെരുമാററര്പ്പററിപ്പറയുന്നും രാജാവിന്െറ ഫിതാ 
ഫിതങ്ങള് അറി ഉപദേശി്കേണ്ടതെങ്ങനെ? രാജസന്നിധി 
യില് ഒഴില്കേണ്ട കായ്യയങ്ങള് എന്തെല്ലാം? ഇതെല്ലാമാണ് പ്രതി 
പ്രദം, രാജസേവ വളരെ ആപരക്കരമാമണെന്നു കരടല്യന് ഓ്ധി 
പ്രിജന്നു. തീയിനെക്കാള് എത്രയോ ഭയക്രരനാണട' രാജാവ്. 

പെ സില തോജില് (9.൭, 
ര രര അങ്ങും 60 പട നി മളം 
തു യ്ികളുടത രാധ പരിക എന്ത മ ഡിഎം (അര് 
മും വില ളം കൊഴുകകന് ഈയാരം പള ജു 

(യുവന്! തൂഭായാന് ഇടയില ഈട ല്ധികളുടെ വ്യാഖയ 
രിച്ച രോഴില് സുചിചിചി്ുണ്. (൭. 189, ൨.൭. 

199,0൨9) പോ 



14 ഭാഘാകലര്യം 

8-ംം പ്രകരണേി ല് (സമയാചാരികും യജമാനനെ 
പ്രതിയും അപ്രിയം ൧ ഗിതാകാരങ്ങളില്നിന്നു മനസ്സിലാ 
കാന് മന്ത്രി തരമി നിസി ആവ്യം വിവരിയകുും രാജ 
വിറ അപ്പിതി ദിവാന് പക്ഷിളുഗാദിക൪ കൂടി സഫായി 
കമന്നു പറഞ്ഞു കാന്യായന്ം കുടില ദീര്ഘന്ം ഘോടേ 
ശഖന്ം കില്ല പിൂനന് എന്നിവരുടെ കക സുചിപ്പിളു 
അബ്ദ് .* രാജകോപപതിന്നുള്ള പ്വതിയിധിയും പായുന്നു. 

ഒ, ൭ പ്രകരണക്ങള് കൂരമേമില് 'രാജ്യപ്രതിസന്ധാനേം 
ഏകൈ" ഇവയെ വിവരിഴ്ുസതാണ്. രജേമരണത്തില് 
ആപത്തുകള് വരാതെ രിഴ ാവകാഥിയെ എങ്ങനെ വാഴി 
മെന്നു ഉപദേശിദ്ുന്നതാണട് ആദ്യത്തേതു്. സ്വദേശത്തോ 
വിദേശത്തോ വച്ചി രാജാവു ലരിച്ചാ൯ പ്രദ്ൃത്തിപദ്ധതികള് 
വിഭിന്നമാണ്. ഫഎഭക്ൈബ്വയ്യമന്ന പ്രക്രണത്തില് കുര്യന് 
രാജമരണത്മില് മന്ത്രി രാജാവാകണം എന്ന ഭരാജപക്ഷത്തേ 
രം മററും ഖണ്ഡിച്ചു, അവകാശിയായ രാജകമേെ രരദ്ധിച്ചു 
സംഭ്ഷിസ്യണമെന്നു വിധിം 

തണ്ഡലയോന്നി._-ക അധികരണം. 

രണ്ടു പ്രകരണങ്ങളേ (96, 97) ഇതിലുള്ള. സാമാജ്യവിക 
സനത്തിന്നുള്ള ഭൂമിക നിിയകുകയാണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുനത്. 

൫-൭ പ്രകരണത്തില് പ്രരൃതിസന്ത്തുകളെപ്പററി വിച 
ണ നടത്തുന്ന. സ്വാമിം അമാത്യന്ം ജനപദം, ദഗ്ഗം, കോശം 

നി പേരകെ വ്യക കായിലും ചി പികയാമ 

ക കട നില ടം ം ളി വ്യ മോ 



അവതാരിക നി 

ഭണ്ഡം (സൈന്യം മിത്രം ഇവയാണ് സപ്പപ്പകൃതികള്, ഓരോ 
(അിനോയും സ്വഭാവവും ഗുണവും ലിവരിഴുന്നം അമാത്യസന്പ। 
തം (1. അധ്യാ ഓ) മുര്ഗ്ഗൂസമ്പത്തും (1. അധ്യാ, 2) മുമ്പ വിവരി 
ചിട്ടുളളതിനാല് ഇവിടെ ചേരിട്ടി്ലം 

മാം പ്രകരണത്തിലെ പ്രമേയം ശമ്യായാമങ്ങളാണ്ട്. 
ശമം എന്നാല് സമാധാനം? വ്യായാമം യുദ്ധവും, ആദ്യത്തേതു 
ക്ഷേമത്തിന്നം രണ്ടാമത്തേതു യോഗത്തിനും (അലബ്ലലാരം) കാണേ 
മാണ് 4 മണ്ഡലങ്ങള്, 7 പ്രകൃതികള് തുടങ്ങിയവയെപ്പുരരി 
ഈ പ്രുകരണത്തില് വിവരി്ുന്നു. പ്രളശക്തിം ഉസ്വാഫശക്ി 
ഭൂതലായവയെപ്പററിരും പരാമരളുണ്ടും 

ം അധികരണം. ഷാഠഗുണ്യം 

88-28 വരെ 958 പ്രകരണങ്ങള് ഇതിലടങ്ങും. 

സന്ധിം വിഗ്രഫം, യാനം തുടങ്ങിയ ആറു ഗുണ അളെപ്ററി 
ദമം പ്രകരണത്തില് ("ഘാ൪ഗുണ്യസമദ്ദേശം) പാഞ്ഞു 
അടതത പ്രകരണത്തില് ഗ്രന്ഥകാരന് “ക്ഷയസ്ഥാനവ്ൃദ്ധിനി്വയം' 
ഇടത്തുന്നും എപ്പോഴാണു" ശതൂവ്ൃദ്ധിയെ മുപേക്ഷി്യേണ്തു്ം 
എപ്പോൾ ശ്രൂവിനെ ആശ്രയിക്കണം ഇത്യാദി കാഴ്യക്ങള് 
ആണ്് ഇതില് ആലോചിഷുന്നതു്. 

10055 പ്രകരണം (സംശ്രയവ്ൃത്തി)ം സന്ധി, വധ 
ഭാവം തുടങ്ങിയവ നടത്തേണ്ടതിനെറ സ്ഥാനം നിള്സറയിയുന്ന 
തണ്ട്. സത്രയം വേണ്ടിവരുമ്പോള് അതു് അനുഷ്ലിയുണ്ടതെ 
നെ? ഏതേതു നയമാണ് വിജിഗിഷ്യ ഭാവിനയയ്യ കൈക്ഷൊ 
്ളേണ്ടളു്? ഇത്യാദി കാഴ്യക്ങള് ആണ്ട് അന്വേഷണവിഷയം. 

അമന്മാര് തന്നിലും താണവര്, തന്നിലും ഈന്റവര്-എന്ി 
രില് സന്ധിവിഗ്രഫാരികള് പ്രയോഗി്കേണ്ടവിധമാണ്ട് 1015 
ഉം 102-ഉം പ്രകരണങ്ങളിലെ ("സഹീനല്യായസാം ഗുണാഭി 
നീവേശ്ങ്, “ഹീനസന്ധയ) വിഷയം, സന്ദര്ഭം നോക്കി 
എല്ലാം അനുഴ്മിജയുണം, സന്ധികള് ആത്മാധിഷം, അമൂഷ്യ 

ധി 



ി ഭാഷാകെടലിെ 

പൂരഷം, സുവള്ും, കപാലം ടമ പല രത്തില്. കണ 
ക്കിലേറെ കാരികകള്കൊണ്ടായ്* | ൧-൭ പകരണം അവസാ 
തിന്നതും 

103107 വരെയുള്ള പ്രമദ പറ കൂത്തില് ലീഗ 
ഫ്യൂസനം, സന്ധായാസനം, വിധ ലം സസ്ധായയനേംം 
സഭ്യപ്രയാണം ഇവയെ പരോധധിദ്ം ാരാന്നും അനഷ്ഠി 
ജത്ട സന്ദര്ഭം പായുന്ന. സഫായികളെ കൂട യുദ്ധത്തിന്നു 
പോകുമ്പോള് ലാഭം പകക്കന്നരെെ എന്ന വിവരിച്ചുകൊണ്ടു 
10252: പ്രകരണം അവസാനിയ്ുനന. 

പിക ജില പ്രഭ വി 
യ്ത യ്യു 
യിരിജുണം യി ജള സ് 10810 വടെ 
മള പണിക യ എ്യാിയഘചിന്്, 
ജോമി ഷാം വ യലാധികവിപംി 
മു മ റു പ്വയന്ിെഷം (1 മാലാര് ഉമ 
ധികം കാടി കാമ് ഡിസ്, സമ 
മോ ഫിത് വിച്ച പററിയ സഹായി 
കര കാം, മക് ഒ്ദവിള് ഭയാളെ 
നശിപ്പിച്ചും. 

പ്രസ്ത്രം കരാറു ചെയ്തുകൊണ്ടു േത്രയാരര ("സംഹിത 
പ്രയാണം), പടിപണിതം, പരിപണിനം, അപസ്തുതം എന്നീ 
സന്ധികള് ഇവയാണ് 11-11 പ്രകരണെങ്ങളിലെ വിഷയം. 
അകൃതചികീഷം കൃതത്രേഷണം മുടി സന്ധിധമ്മ്ങളും 
പ്രകാശയയദ്ധാദികളായ വിക്രധേമാളും ലയില് വിവരിക്ക 
അഞ്ട്. ശത്രുവിനെ ആശ്രയിച്ചു മട ിവമന്നവരെ പ്രത്യകം 
ൂക്ഷിയുണമെന്നു പായുന്നു. അവയ എങ്ങനെ പെരുമാറണം 
ന്നും ഉപദേശികനണട്'. 

൮8-൮1 വരെയുള്ള പ്രകരണങ്ങള് വ്യാഭ്യാനേമിലലയ് 
(യാല് ഇ പ്യസ്റകത്തില് ചേതിട്ടി്ല. 8 ശതമാനം മാറാര് നഷ്ട 
പ്പ്ടതായിക്കതുതാം]് 



അവരിക മ 
ഭമേത്തെ 'ഫിനദതിപ്ണം' എന്ന പ്രകരണത്തില് 

ഭൂഖ്യലനായ വിജിഥിഷ സ്ധാസ്ുകരായ ശത്രക്കളെ എങ്ങനെ 
ജെല്ലാം വരുമോ വിവരിക്കും ഉന്സാഫയിതാഡ്്ം 
സ്ഥികേഷിവു് മുദി പാാരുത്തരോടും എടുക്കേണ്ട നയം 
വിഭിന്നമാണ്. പരഹ് സഹായികളെ സമ്പാദിക്കുകയോ 
രൂത്തേ ആഗ്രരയികകോ ചെതുണണംം 

ക്തിഫിസന് ബലവാലൊടെതികമ്പോള് ചെയ്യേണ്ടതെ 
ന്നല്ല? ഗുണസാമ്യഷില് ലിര്ങള്പ്" നടന്തേണ്ടതെങ്ങനെ? 
ഭഗ്ാരരയത്തിനെറ കാലമ് --ഇത്യാരി വിഷയങ്ങൾ ആന്ന് 
119൭ പ്രകരണി ല് ("ബലവതാ പിദ്ഗഫ്യോപദോധഫേ 
തവധു വരുന്നതു്. 120 പ്രകരണം ("0ണ്ഡോപനതവ്യത്തം) 
സമത്തില് ജയിന് കഴിവിഘ്ലില് ശരൂവിനെ ആശ്രയി 
ണ്ട വിധം വിവരി നാട് എല്ലാ കാജ്യത്തിലും വിശ്വ 
സതൂനായ ഭൂത്യനെപ്പോലെ പ്രരമാരണ്മെന്നു പറയുന്നു 

അത്ത (സ്സോപവായിവുത്ത'ത്തില് (രക. 1) മത്ര 
വിനെ ബലാദികകാദധായി പിടി ച്യരോസ്ദവമന്ന്വനെറ കത്ഭവ്യ 
മാണ പ്രതിപാരികമ്. സാദോവാരീകള് പാത്ര 
പ്രയോഗിച്ചു ശവി ലക്ഷണം, ചിതരഭോഗാരി പല 
മിത്രങ്ങളെപ്പുിയും വിടെ പ്രസ്താവനയുണ്ട്. 

കൂത്തില് സന്ധിം .. സന്ധിലോക്ഷം എന്നിവയെപ്പറ്റി 
പരയുന്നതാണ്* 122-ം, 13-൭൦ പ്രകരണങ്ജഥിം പണ്ടുകാലത്തു 
വേറും വാക്കാരികരാരേ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാമ്യം കൊട്ടക്കുന്ന 
എപ്യാട് പിന്നെ വന്നതാണ്. ജാഡ്യം കൊട്ടകഷമ്പോള് വിജിഗീഷു 
ൂദ്ധിജ്ക്ണ്ടതെന്്്" ആഴെല്ലാം ജാമ്യം കൊടുക്കാം? ത്യ 
കയങ്ങള് ആദ്യം പായുന്ന, പിന്നെ ഈട വെച്ചവനെ എറെ 
ല്ലം ഉപായങ്ങന് ഉപോഗിച്ചു ോപിപ്പിയമെന്നു വിര 
കന്നു തുരങ്കം മിവെപ്പു് തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഇനി, 
പട്ടം 

124--198 വരയ പ്രകരണങ്ങള് ക്രമത്തില് മധ്യമ 
ചരിതം ഉദാസിനചരിരം, മ്ഡലചരിതം ഇവയെ വിവരിക്ക 



ം ഭാഷാമകേലറീയം 

അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രകരണത്തില്ം മധ്യന്ന താനും, മൂന്ന് 
ത്തരം അഞ്ചു് (രിതരമിതരം) ഈ പ്രകൃതികളും “പ്രതി "കളാ 
ണെന്നും രണ്ടു് (അരും നാല്് (അഭിമിതം), ആറ് (അരിമിത്ര 
ഭീത) ഇവ വികൂതികളാണെന്നും പറയനും അനുകൂലവും പ്രതി 
കൂലവുമായ ആചരണമാണ്* വിജനത്തിനെറ മൂലം, സ്വമിത്ര 
ത്തെ റൈറാരാള് എതിക്മ്പോള് മധ്യമല് ചെയ്യേണ്ടതെന്തു 
ധ്യാനോട്ട ബിജിഗിഷ്യ സന്ധി ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങളേവ? 
ഇത്യാദി പല കായ്യങ്ങളും ഇതില് ചച്ച ചെയ്യു്നുഞ്ട്. ശരൂശകതി 
ക്ഷയിപ്പി ജാന് മധ്യമോദാസിനന്മാരെ തപോലെ ഉപയോഗ 
പ്ടത്തേണ്ടമിനെപ്പറിയും റേറും 126-ഠ പ്രകരണത്തില് വിസ്ത 
രിയും ഒട്ടെവിലത്തെ പ്രകരണത്ഞില് അരിഭാവികള് (അരി 
യുടെ നിലയില് വ്ജിക്കുന്നവര്ം മീത്രഭാവികള്, ദൃത്യരാവികള് 
എന്നി സാമന്തശത്രകളുടെ സ്വരാവമാണ് നിരൂപണവിഷയം. 
ഘാര്ീഗുണ്യത്യിനെറ പ്രാധാന്യവും പ്രവത്തനപദ്ധതിയും കുറേ 
യധികം പദ്യങ്ങളില് സംഗ്രഹിച്ചു 1286-4൦ പ്രകരണവും ഏഴാം 
അധികരണെവും അവസാനി 

ഭൂലഗന്ഥം, അതിനന്െറ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്? ലേയാളയ്യാഖ്യോ 
നം, അതിന്െറ അവലബബഗ്രമ്പ്ങള്ം ഭാഷാരീതി: ഈ പ്രസി 
്ധികരണത്തിലടങ്ങിയ ഭാഗത്തിനെറ ഉള്ളടക്-_ഇത്തരം കാഴ്യ 
അടളപ്പററി ഒരു സാമാന്യ്ഞൊനം മുകളിലെ വിവരണത്തില് 
(നിന്നു വായനക്കാക സിദ്ധിച്ചിരിയുമെന്നു കരുതുന്ന 

കെ. എന്. എഴുത്തച്ഛന് 



വിഷയവിവരം. 

പി 
ആമുഖ 
അവതാരിക, 
അധികരണം നാലു? __. കണ്ടകശോനം., 

പ്രകരണം 70 .. കാതകമക്ഷണം. പം 
എം 7... വൈദേഫകമക്ഷണ്ണം. 

78... ഉപനിപാരുപ്രതീകാരം 
9... ശുഡമജീഡിനാം രക്ഷാം 
80 .... സിദ്ധയ്യ്ജനൈര് 

മാണവപ്രകാശനം, 
ാരൂപകഷാിഗരഡം. 
ആത്ുതൂതകപരിക്ഷാ. 
ാക്യകാനയോഗം 
സധ്യാധികരണക്ഷേണം. 
ഏകാംഗവധനിഷ്കൂയം 
രൂദധശ്ചിത്രത്ച ദണ്ഡകം 
കന്യപ്രേക. 

1 അതിചാരേണ്ഡം 
അധികരണം അമ്മു" __. യോധവ്ൃത്തം. 

89... ണ്ഡേക്ികം 
൫൪... കോശാഴിസംഫരണം. 
ഖല .... ഭ്യഭണിയം. 

6 ഒ... അുജിവിവ്ത്തം. 
ഒട... സമയോചാരിക്കം 
൭൭... ജാജപ്രതിസന്ധാനം. 
ടെ... ഏകൈ. 

അധികരണം ആവ? _. മണ്ഡലയോയി:. 
പ്രകരണം 90... പ്രക്തിസമ്പവം 

൭ ൭... ശവ്യായാമികം. 

85. 
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ി ഭാഷാകെടലിയം 

അധികരണം ഏഴു"... 
പ്രകരണം ി 

] 
100 
1! 

2984 
[1] 
104 
05% 
108 
107 
108 

1) 

[11] 
1! 
1) 

പേ 
ഷഡോഗുണ്ദും. 
ഡാഡ് ഗുണ്യസമുദ്ദേകം. 99 
യസ്ഥാനവൃിനിങ്ചയം. 297 
സരയവ്വത്തിം. ചമ 
സമഹിനജ്യായസാ 
ഗുണാടിനിവേശം. രവ 
ഫീനസന്ധയ ടാ 
ിശുഫ്യാസനം. ി 
സന്ധായാസനം ി 
ിഗൂഹ്യയാനം. ി 
അന്ധായയാനം. ി 
ാഭൂയപ്രയാണം. ി 
യാതവ്യാിതൂരയോടടി 
ഗ്രഹിനമാം ി 
ഷയലോവിേഗഫേരവഃ 
ചചകൂതിനാ ി 
അാമവായികലിപരിം 888 
സംഹിരപ്രയാണികം. 876 
പരിപണിതക്പമീപണിരയാ 
പരസ്തൂഭസന്ധയം ര 

[പ്രകരണം 1115-17. വ്യാഖ്യാനേമിലല. മൂലഭാഗവും 
വിട്ടുഞ്ഞിരികകു്നും.] 
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ഹ്ീനകരിപുരണം. 
ബലവത വിഗൃഫ്യോ- 
പരരോധഫേതവിം 
ണ്ഡോപനതവ്ൃത്തം 
ണ്ഡോപനായിവ്ൃത്ത 
അന്ധികയിം 
ബന്ധിമോക്ഷം 
ധ്യമചരിത, 
ഉദാസിനചരിതം, 
ണ്ഡലചരിതം, 

ി 

ച 
ദ 
1 
ി 
നി 
1 
കര് 
1 



പ്രദസംക്ഷേപസുചി. 
അത്ാശാസ്ത്രം. 
അനന്തപുരവള്റനം. 
ഉള്ളനിലിസന്ദേശം 
കൂണ്ണിച്ചിരുതേവിചരിതം, 
ഭൂണ്ണിയച്ചിചരിതം. 
ൂള്ളിയാടിചരി, 
കാമനദകനന്െറ നീതിസാരം. 
കേരളസാഹിത്യചരിത്രം. 
ഭകരളഭാഷയുടെ വികാസപരിണാധങ്ങള്. 
കൊല്ലൂര്മാം. 
കരടല്യന് അമാശാസ്ത്രം 
കരിയം ഭാഷ. 
ഗരണപതിശസ്ക്ി. 
ചക്വൊകസന്േശം 
തരിസാപ്പള്ളി. 
തിരനെല്ലി.. 
രിമകടിത്താനം. 
രിുക്കാന്ക്കരം 
തിതമുഴിക്കളം. 
തകാപ്പിയം. 
ഭൂതവാകൃടം 
പദ്യം, 
പേരുന്നെയില്ം 
പ്രാചീനമലയാള ഗദ്യമാതുകകള്. 
ബ്ഗ്മാണ്ഡപുരാണം (ഗും 
ഭാഷാകരടലീയം, 



ഭാഷാകടലിയം 

യും 
രാമചരിതം. 
ലീലാതിലകം. 
വാസൂദേവസ്തവം. 
പഴപ്പള്ളിം 
പീരോഘവപട്ടയം. 

സാഹിത്യചരിത്രം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ. 
കില് ദര് മല 0444. 
ല് ടിക 0 യം 
ധര ധം ഖം] ഒ 0ദിബി ര് 
കിടി. 

മി. ജയം 
നി സി സിം 
ര ഫില്ലി ദം 
ടേ ജിം 4 റിഷി ടി 
മേട ബി 6 നം ജിജി റ 

ഭു. 
[1 ഡെമി ല് ധം ലു ടട 
ടി ഭി റിജോ. 
ന ന കയിടടിളിലി ടിഹില 



അധികരണം നാലു”- [കണ്ടകശോധനം 

പ്രകരണം 768, വാരുകരണം 

കരാകകരക്ഷണമേയ്ിി" സതം. കാരുകളാവോര് തളം ഒച്ച 
രടവാണിയരന്റിജജോണികള്. കാരങ്ങളില്നില്൮ പ്രജകളെ 
ഷിക കാതകരക്ഷണമാവിലു. 

പ്രദേഫ്ഠാരസ്്രയ്തരയോ മാത്യാഃ കണ്ടകശോധനം കരയ 

പ്രമക്കുവോര് ക്ടകഷശധനാധിളതായൊള്മ പുത 
ഷി പേര്, മാത്യു) തേന് ജാനപ (തിയായ 
ുണഞ്ജമുടകൂടി ഇന്നേ പ്രജഷ്നോക്ും മുമ്മയവര്കൂടി പ്ജകാശാ 
൭ ചെയ്ഡിതും കണ്ടകരോോര് കരകമമെഫൈകാടികം. 
അല? പ്രഭ പീഡ ഷെയ്യിന്ാടന് കണ്ടന് മലാ 
ളീ. ശോധനമാവിതു, അവഭദം പ്രഭദട്രാഫം ഷധയ്ാതവാവ ശമനം 
ചെയ് വിതു. അങ്ങമവ ഉലമ ശമനം ലെയ്വാന് ദ്രേണ്ബിന്ത 

പളി. "എള പില വിടി 
കക നിതിസാഭ ഷോഷനം വ്ര, എന്നാ 
രാജയും (മം ഞം 1൦ 
ച ൮. ലയം വിവ രയാ 

5 ഞു പായം [7 ൭, എയര്..എന പാഴൂര് ഏതും എത 
(പുല (യം എഴു. പഞിരി പാം യം പ 
ച ിഗ് ടമ വലിയും പ്രധ 
പം രയെ. രിള ചകയകില് ഏവമ എ ഓരി 



മ ഭാഷാകടലിയ ഇ ക്കോ 

കയമ പ്രഷേരിന്റി? അമര്കിന്റമജാസിട അല 
ചോഷ്ിന്റിളു. 

അര്ഥ്യപ്രകാരാഃ, കാരുശാസിതാരഃ, സന്നിക്ഷേ.. 
പ്ര, സ്വവിത്തകാരവം ശ്രേണപ്രമാണാ നിക്ഷേപം 
ശൂ ണിയുഃ. വിപത്തെൌ ശ്രേണി നിക്ഷേപം ജത. 

അതില്ലപ്രകാ്) ഐന്, തത്ഥാമനെപ്പേരഭതില്യ 
വമി, ഇവളളേഭയ പ്രകാഭമന്റവാധ' തല്സ്വമാവന് റവ 
അത്ചാപ്പതസവക്കന്രവാവ ശരപയുമമഭന്റാവം* കാത 
(സിത വ്വേന്റവ [.കീഴിച്ള മക്കാം കര്രേവ്യപേദേശം 
ചെയ്യുമോ”. സന്നി; ഏന്റവാവ തങ്ങളിടി* ക്രി 
വെയൂകം പൊന്നും പൊല്ലണിയും കഴകത്താമില്! കുട്ടിക്ഷൊംവിും 
കകടടപ്പിതും ചെയ്യുമോ: സ്വവിക്കമവോള് തമുഭയല് ധനം 

൪ ഉര് എജി; അര്ദിം ന്റെ ഇദയം പ. ൫. മില് യും 
ഭി അടി ഇത ജാതുവില്നം അര്റി അ യി 
ആം അട റ ഭൂില് അം അബ “ബ് തക്കം അജി 
നിടെ 

0. അായുമാസട ല. “ആല് 

കതി കിരണം ഉ നി 
അ വി രൂും മം. ൧ ഭവി ന്ദഷജോറുചേല് 

പ രം യിചാല് ചം ലും 

0. അം വ്ാഖ്യാതില് ലിം 
റം, തങ്ങളിലെ, പല. ആദാം വിമി പ്രമം ഉം എടെ, 

വ അളം വാതം ഴി ജഡം 
ര മിക മാവി, 

പ ലൻ തിലക നം തനിമ 

ര എനിമ ജലം 
മി ഏകാ). കക (8 10% പോം ൧0) ഖം 



പ്രക. കാരകം ദ 
കണക്കെ മേള ഡം കരികള്ളമപടം. പ്രമ 
ആം എന്റ കൂഭിന്റ ജന്ിന്ന പ്രമാണിക്ലണ്ണം ഇടി 
മവ. എന്റിമ്നെ അഞ്ചു ജാതി വിശോണത ഉയ 
യിരിക്കും പുഷ ന ക്ഷേപം ഗരഷിപ്പിു നിക്ക മാലി 
പ്രണിചെയവാന് കൊ്ജുഖരിന്റ ഖനം തറ കയില് കാം 
പതു? അവ൯ തിട്ട തനേ മളില്ലുപോയ് തന ധനത്തിനു കേട 
വരികില് ന്രേണി മക്കാ അമു കൊണ്ടു കെടപ്പിയും 
ണി ആയി കൂടും. 

നിര്ഭിഎഭേശകാലകായ്ം ലാ കമ്മ ക്വ. അന 
രിദ ശേകാലകാഷ്യാപരശേം 
കാലാതിപഠതനേ പഠഡീനം വേതനം തദൃിഗുണശ്ധ 

ണ്ഡ, അന്യത്ര േഷോപനിപാതാഭ്യോം നഷ്കം വന 
വ്്്യാവഹേയുഃ. കായ്്ധുസ്യു ഗാകരണേ വേതനനാന 
സ്ിഗുണശ്ച ണ്ഡ 

കരാലമും ദേശവുമമഞ്ഞും കൊണ്ടെ കുയ്കമുമഞ്ഞു പണി 
ചെയിതു. ഇന്ന മേങ്ടി് ഇന്നതിന ഭാലത്തു ഇന പ്തി 
ചെയ്തുതതു വികതന്൨ അമ്ങുകൊ്ട പണിചെയ്തുകട്രവിയന് 16 
അതിശയമായെള്ള പണ്ടി കാലമമയാതെ ചെയ്ക കടവിയന് ൦ 

അമഞ്ഞ കത്തു ചെസ്ുകോടാകാി* കൊള്ളം ഉലിയില് 
അജന് കറയ മ്മ കകവി ജന്. അദി 

ടെ 

ിി 
ചിക ല് കടപ്ര ണം എല കി 

4 ഏനം ഭയ (മമ എന ക കാം 
സിക ോളുഘാണാി മം ഒം ടി. 
പ്പോ ടിടി ലിം വ 

൭ അുട്സ  വ 



൫ ഭാഷാകൊരടലിയം കണ്ടോ] 

വിയ. ഭേഷത്താലം ഉപനിപാതവിമേലും! നഷ്കുമാകിന്റ 
തും, പിഷഭയുമാകിന്റതും കൊടുക്കക്കവിയനു. ഭേകമായിതു 
കൊടിജവാ"4യിന്ന ആനയും പശുവും പോത്തുമെന്റിജജാതിക 
ഭിള്തിന്വവരി൯റ ഭം, പനിപഠതമായിയ ജോവില്നിന്വം 
(തീമില് നിന്വം വരം യം! നഷ്ടം ഇന്നതു. വിനഷ്മ വിതൊ 
ഏകേശമിന്നെത് . അജു ശില്ലികഠം കൊടുക്കവേണ്മാ അമമ 
പരണി അന്റിഭയ ചെയ് കില് അമ കൂലിയുമിന്നെ ബ്ദുമിരമ 
മ വക്കക്കവിയൽ, 

എന് തഭജേ്രകരണം മടിജിഇം 

തന്തുവായം മശകാഠശികം സൂത്രം വഭ്ധയേയും 
പൃദ്ധിച്ഛേടേ ഛേദവിഗുണോ ണ്ഡ. 

സൂത്രരല്യം വാനവേതനം; ജതമകശേയനോം അധ്യ 
ഗുണം; പാത്രോര്്ങാ കംബളടുകൂലാനോം ഒചിഗുണം. 

മാനുഹിനേ ഫീനവേഹീനം വേതനം തൂചിഗുണശ്ച 
ണ്ഡ. തുലാഫിനേ ഫിനചുര്ഗുണോ ണ്ഡഃ. സൂത്ര 
പരിവര് മൃലയപ്ിഗുണ്ം 

തേനു ഭവിപടവാനേം വ്യാ്യാരും. 

ഇതി ആര്വോണ്ടിയ ജയ ല്പം ചെഴ്ലി൯റിു. ജട 
്രഞ്ിയി; പതിന്പലം* ആപ് കൊടുത്താല് പരതിമനാര പലം 

ര കിയയില്പ. മ പര്േലം 
0 കം നിന് മിക 
കിം വം മക്കളാ പ. ചിയ വമി. ജം 

മലം ആന് ജവ. വ അയി കം 
സു. 0. നിലെ ജവ മൂ “ല് ണം 

0. ജനാ മള 1 0.2:) എനന ലാരി 
(ടിക മില് പച ബികിനി പേടിച് ജരയാ പമാ 
വാം പം രില് സാമി 

ളം: 
ലി 
ള്ളം. ദ ക്കള് ളള പപ ക 

പകം പ വം വി 



8.പ്രക കാനകരക്ഷേണം ട് 

രിടടക്കക്കവിയര്, കൂിമാനംം ലല്ലുകോോകാല് ഴിഞ്ഞതി? 
തിലക ്േം. 

നെയൂതതിന്ന കൂലി നന് വെവം വില കെട്ടപ്പിതു കജരമത്തി 
അം കുരശേധത്തിസും സൂത്ര പെം!" ിലയും അതതില് പാതിയും 
ടി പ കട കൂലം വിന ജന്നല് 

അമഞ്ഞ നിം അകം കറകില് കരമതളവു കൂലിയും കര 
ലതു ഏന്റവാവ, ആവമളം നെയ്ക ഐന് ൊല്ലപ്ചെയ്യി* ത 
മമ താ(ന്നെയ് കിഷൻ റോന്വകൂലി കറയമ്ാടപ്പിളുറ 
ചാന ൫൯൨൮൨ ഇട നൂലില് കരയക്കൊടക്കി കറയില് 
ഓമ മണ്ഡം. നല് പകടിില് ൪യ്തല് പെ വിലയില് ഇതമ 
രര ണ്ഡ. 

ൂല്യണ്ണമ നൂലിരടടിലയ നേയയൂമവിററിനം. 

ഉര്ണാതുലായാ പഞ്ചപലികോ വിഫനനല്ഛേട 
രോമ്ഛേശ്ച. 

രജകാഃ കാഷ്ണഫലകള്ുക്ഷ*ണശിലാസു വസ്ത്രാണടി 
നേനിജ്യ$. അന്യത്ര നേനിലതോ വസ്റ്രോപഘാതം ഷടട 
പ്രണം ച ണ്ഡോം ഒദ്യേഴ 

പ. ബിയില് 

കില് ഞം വ കതിികള ഇല് വേര 2. (ഷരിയില് നച ടായിടിളുനു. (10 അല് 

1൭% പാതി ചക ഇടിച്ച മടം ഭ്ര പ 
ശം ജാകില് ഏട മില് ര ലോധി 
൯. ഉ എനന വിക 



൫ പഷാകടലിയം 19. ്ജകോധനി 

ശരോജകാടന്യേഖവാസഃ പരിധോനാ സ്ത്രിപണം 
ണ്േം ദ്യം 

കുന്ന മേ ഉലാത്തില് പേല ിഫരജ്േം, വി 
ടല്ലമോയിയ ശിക്ഷാവഴിമേല് വരില് ചേ? രേമേ 
തിന്നും തുലാത്തിലൈംപചം കുറയും, 

അകി യതും ചല്ലിന്റിതു. അക്ര) മകൊണടു 
ചെ്റു പലകമല് താന് പൂ മായൊല്ള പറേമേല് താന് പുടവ 
ഏറി ഇവററിലന്റിയേ പുടൈക്ഷ പിഴ വരകില് ജ്പേ 
വയും കട്ടക്ക് വപപണ ഭണ്ഥമും ലപ്പിള, അയക്(ുകൊട് 
പിടി അഭയളമിട പുവേയന്റിയേയുടാപ്പാഭകില് മുന്൨ പണ 

പരവസ്ത്ര വിക്രയാവക്രയാധാനേഷുചഖവാശേപണോ 
ഭണ്ഡി. പരിവത്തനേ ദൃല്യഭിഗ്രണോ വസ്ത്രഭാനം ച. 
മുകളാവേതം ശിലാപട്ടശുദ്ധം തസ്മത്രവള്്റം പ്ര 

ഷ്ൂശേവേതം ചൈകരാത്രോത്തരം ഒദ്യം 
പരഞ്ചരാത്രികം തൂന്രാഗംയ ഷഡ്ധരാത്രികം നീലം; 

പട്യലാക്ഷാമഞ്ജി്ാരക്തം ഗുരപരികമ്മ യത്തോപചചാ 
ഭം ജാത്യം വാസഃ സപ്പരാത്രികം; തതപേരം വേതന 
ഹായിം പ്രാപ". 

ശ്രദ്ധയാ രാധവിവാദേഷ്യ വേതനം കശലാഃ കല്ല 
യോേയുദ 

തിര 0 യര്ല് ഇന തേ ഗം കി 

ടിക അളയ മാ 
ചം യ ഇ 00 ലോഫ് മയ്യില്. 
റ 



8 പ്രക കാരുകരക്ഷണം ി 
രാജ പുര പിഷ്ണിലം, ൂലികിടടകിലും വിച്ുകൊണ്ടി 

രിക്കിലും പപന്തിരണ്ടു പണം ഒണ്ഡം., പുടവ്പകക്ടില്, വെവധ 
ിചയിചി മട, ണ്മും വൈ്ചു പുടവയും വേക്കകടവിയന് 

ഇയിക്കാലമും മൂല്യമും നിയമിപ്പാന് മുറ ജാതി പുഭവ ൭൯൨. 
ഓഡി ചെട്ിന്റിയു. മുകളാവമാതം, ശിലാപമൃശ്രഭം, തസ്യ 
ളം, ധയോശവിതം ഏന്റിലു പലജാതി എന്വമാവ. മുകള 
തമാവതു ചമ! വെളുത്തു മമ ിടരികമതു്. അതു 
ഇട പിന്നം കൊടുക്കവിയിം ശിമാപടടഗുഭമാചിതു 
ചെലവ കണക്ക ഒവെളത്തിരിപ്പിു. അഭി്ാളില് കൊടക് 
ക്വിയര്. ധതേസുയവമുമാധിതു ഷഴകിയ നയന് കന്നക്കെ വെള്ത്തി 
ഭിക്കമതു. അജു മു൯൨ താളില് കൊടുക്കഷവിയന്. പ്രമൃശശ്വേ 
ളു കട്ടിലി? ഇമ നല നാളില് കട 

ിറമ്തില് പിദിപ്പഥി*നാം ചെല്ലിന്റിതു. അമ്മു നാളില് കൊ 
ടൂപ്പിമ തനമദേഗമ്തില് പിടിക്കിന്റതു. തനഭശമാിതു സ്ധില്ലമാരയോ 
ക പെകല്ും മഭത്തി൯തോലമിട്ടു വക്കിന്റ കഷായം കൊട്ട 

പ ങ് 
പിയോ മോക്ക ളമ കളം 10. 

9. എനി. എ ഏര് 

ക. ഭം റ. അലാം ജില് ഇപി വിച രാത്ു്ം 
രയാ 

ജോ 390). ളം ഇടക ജകം മ ന 
ത്ത താ ന (0000 
യാമി പ്രോഗമി. പ 39, 40 ഉവ നോക 
പ്പ് അളു്കാൻ മാണോ വയ്ക്തി മനം അകില് 

അം പിച്ിഷിെടാങ് ഇഡിടെ വഴി്പാകസകാഷപ്പദുന്് 
ക ലും, ഉലകം കഷായ ില് ജു നം മുക എന ഭയം 



൫ ഷായും നി 

മത്. നീല്യാികൊണ്ടു ടഞ്ജിക്കമതു ആദമില് കെടടപ്പിതുറ് 
അലി ആയിതു നീലു പുഷവമാവിതു കരമകസ്ഥ* ശേ 
മാമികാ?!ജികാം. മോക്ഷ'മജജിസ്യനിിമികരം; പ്രസിോം. പെരി 
രാള്യാളുമ, പരികമാെത്തെ ഉദയതു ബവഹുപരികമ്മമാവിതു, പല 
തൊഴില് വേണ്ടു" ഉൈക്കി* നേടിതായിട്ട ജിപ്പുനേടിതും, 
ഭാര്യം കൂറയും േന്ദവാരേ, നേത്ര" പടട ---എന്റിജജോതികളം 
ഏ്ോളില് കെടപ്പിയം ഇല്ലൊന്ന നാളില്" കൊടാക്കാല് ക്ലി 
ളു. 

പ്ിവാഭത്തില് തേപ്പടമവി* അതിന് കൂലി കറ്ിപ്പിമ, 
മലുഭയോ? ഇടിന്നവഭാം 

പരരാര്ധ്യാനാം പണോ വേരും; മധ്യമാനാമര്ധ 
പ്രണഴ പ്രത്യവരാണാം പഠ. 

ൈര്ക ല്വുര്്ിറങ്കില് പിടിച്ചാല് ഒര പണം 
(രമി. ചമയയിയലവററിന്നു: അടൈപ്പണം ലി. തീയവറി 
അ" കണം. 

ജന്ന തളിര് എസ ഇലി പിര്്ുകളില് പകാ 
തി ജി കയം 
അളയ എനും ൽ തിടം 
ദൈ 
0. കളു. വ ക ളു ലി. 
9 ചില നായയും ഖേ ളം 
9 മം അധികം മ. ഉം ജട്പോമ ഭു അല സി പരിക പ മളത്തയ ഇ വു 
ന മ ട്ടമണിനട് ജേരം. 
8 ആഷ ജിയ 
9 സാജും. സൂം വിഷു നെ അധരം മാള പ്രോ 

ക അക കി നള വി 



സ്ഥയലകാനാം മാഷഭ്വിരാഷകം,, ഒവിഗൂേം രക്തകം 
നാം. പ്രഥമനേനേ ചതുര്ഭായഃ ക്ഷയ. ്വേതിയേ 
പഞ്ചഭാഗി, തേനോത്തരം വ്യാഖ്യാ. 

രജകൈസ്തന്നവായാ വ്യാഖ്യതോഃ 

പുടവ വിതി കൂതി ്ലിന്ിതു_പക്ക്കളെ 
റില് ഒരു മാഷ കൊടപ്ിമ; ഇമ മാഷവും കൊട്പ്പി 
ക്യമരക്ക് ഭക്തകവെ ഇാ്ട മാഷം റിയു. മ്മ 
ക്ഷി മൂന്റാകം നലക? ഉത്തം അയോ മാഷം മന് 
ആനെ കണ്ടക നിറത്തില് പിടിച്പന്ത ധാനമ; കളഞ്ഞ 
്രടമവക്ഷ പില, ഒരര പേയതിന്നു4 അതു വെവം വിലയില് ന 
ലന് കറയമ്കടപ്പിഇ, ഇുട്ജരവപോയേതിന്ന നലോന്ര 
മിയ നിന്റ മൂന്. ക്ൂറടിലുമഞ്ചൊന്ഡ്*" ഒഴിിതു. മുന്റാമെ 
റില്, നാമന്വുമോഴ് ഞ്ഞ്, അഞ്ചോന്വമൊഴില്ു; ആറോ 
ഭമാിപ്പിതു? അ്മെയെഞ്ം കണ്ടും 

അയകരുടയ പണി ചെന്നേതുകെലുണ്ട തുന്നകാഭ അയേ പണി 
രം ചൊല്ലീ അവളും “തില് പെരകടവേ്ടുമതിന്ന 6 ഏഴ 

ത്ത 
ക കം അഭിജ (൫ എ) 
൭ പര, ജ്ജ ഭം തല്ലോ നില 
രം ക എന്ന ഭജ ഇമുവട് മില് വികി 
൭ ടോ അം ദ ടൂര്മുഭാൽ അാലാന് 

ര അമി, യായി ആ ഇക്കനെ അഭാര്ലും നം 
ക അമ കം തുടം ഓടോ മാനില കാമം 

ക് സപ വം മ കങ്ങനിചച 
ക 

(൭ ക വായന ഉഭയ സമൻ വഡരത്തി 
പം കോിയലകകില് ബില | കാളും; മ്മ 
കില മം എനാണ് മാതളം 



൮൧ ഭഷാകൊലിയം 1 കകമോധനി 

ളില് കെപ്പിള കറവ പ്കതു കുടകില് നോന്. റയ 
കെട്പിരെനിവമാളതുമേല്ാം തുന്നവായനക്കമൊക്കും. 

സുവള്ളുലാരാണാം. അശുചിഹസ്താര് രൂപ്യം സുവള് 
മനാഖ്യായ സതൂപം ക്രിണതാം പോശേപണോ ണ്ഡ, 
വിരൂപ ചതുര്വിംശത്രിപണം ചോരഹസ്താഷ്ടേക 
വാരിംശരിം പണ, ്രമ്ുന്നവിരൂപ മുലൃഹീനക്രയേഷ 
സ്കയണ്ഡ. കൃതഭാണ്ഡോപധ ച. 

ൂവള്സുകകള് പോന്വിധ്ലമടള്തു ലതിയ ലോ കുപ്പം 
പായോ ലൊല്പില്റിു_അഗ്ുചികമായൊടമ പുര് (അഗ 
ക്ികളന്൨ സക്ഷ്മകരികാം) പൊന്നും വെമമിയുമുമവിയാ 
തെ ഇരിന്നു", സഭ റിക ചെല്ലാതെ കവ വോഭാകില് പന്തി 
രഞ്ജു" പണം ണ്ഡ. ഉരവഴിബതു കോംഭിചിത്തു നാലേ പാം 
ഭണ്ഡം, മള്ളൂര് മേയില് നിന് ൨ ഉരവഴിഞ്രുതുതാ൯ ഉരവികി 
ലലാത്തതുതേ ചെമ്ളില് നം[ത്തഴ്ട പണം ണ്ഡ ഉവഴിഞ്ഞതു 
(ആരുമറിയാതെ, പേര വില മൊഭാതെ ലുരുങ്ങക്കൊടത്തുമൊാംകില് 
കട്ടലൊമ്കേ ണ്ഡം, ലെയ പണ്ടി പകന്കൈംകിലു കട്ടലൊള്ളേ 
ഭണ്ഡം വൈക്കടവിയര്: 

സുവര്ണ: മാഷകമപഫരതോ ഒപിശതോ സ്ഡോഴ. 
രൂദ്യധരണാര മഷകമപേഫരതോ ഭവാദശപണഃ. തേ. 
നോത്തരം ്യഖ്യേതേം, 

ലോപം വിതം 



8. പ്ര കാക്കണം നി 

സ്വര്ണ്ണമോവിള പ്തിനിധ മാഷാ. അതിനാ ലൊരു 
ഷി? ആപരാഭിക്കില് ഇരുന്വ പ്രണം ഭണ്ഡം. മളി മ 
ടത്തി രമ മഷേകം അപഭിക്കിഷ പഠിക പണം 
ണ്ഡ, ഇതുകണ്ട ദരഡ്യത്തിനമയ പര്ു്കിക് തക 
ലവ കറ്ിച്ചുകെംക ണ്ഡ. 

വര്്ണോരിക്ഷമസോരാണാം യോം വറ സധയത 
പരഞ്ചശതോ ദണ്ഡഃ, തയോരപചരണേ രാഗസ്യപേ 
ഹാരം വാഭ്യാല്. 

പര്ംണ്ണില്ക്കിഷാ ഇളുിചൊന്നിന്നു ലെയ്കിലും ജട 
(തു ്തിങട കട്കിലും അഞുറ പണം ണ്ഡം. നല്ലു പോല് 
മനോ കൂടി പ്ണാല്ക്ഷി ചയ്തെവവ്. പടിക്ഷികഷമാം 
ീജിലിടട ദേശപേഫാട കൊണ്ടറിധിതു.. 

മാഷകോ വേതനം രൂപ്യധരണസ്യ. സുവര്ണസ്യാഷ്ട 
ഭാഗഃ, ശീക്ഷാവിശേഷേണ ഭധിഗുണാ വേതനവ്ൃദ്ധി 
തേനോത്തരം വ്യാ്യാതേം. 

മി ഒരു ധണേകൊണ്ടെ പാണികയ്താല് ഒരു രൂ 
മാജ കൂലി കൊടപ്പി. ഒരു സ്വര്ണ്ണം പൊ൯ികൊണ്ടെ പണി 

ടൈ 
0, പ്ലുയായയില് ളമ 

രം മ 

ന 
റിനോ മാഷ എനില 

ടം തം പാ 

നി 
0 പതതുവലം തും ഇല് അഭിപ്രായം കാബ അനഘം 

90 കിടെ രൂ 



൮2 ലാഘാകേരലിയം 1 ശോധന 

കെയ്തല് മാഷത്തിലെട്ടന് വം കൂലി. രേ പണത്തി 
ലന് ൊല്ലൂലര്. പഠ്ടിയുടയ നലത്തിനു തക്കവാദ ഇമ 
അിലാലുമമയും തൂ. ഇതുകൊോ പെരകുറ്ുണി ചെയ്യതിന്നും 
ചൊല്ലപ്പടിു, 

താമ്ൃത്തകംസവൈക്കന്തകാരകൂടാനോം പഞ്ചകശതം, 
വേതനം. 
താൂപിണ്ഡോ ദശമശേക്ഷയഃ. പലഹിനേ ഹീന 

ഭവിഗുണോ ദണ്ഡ. തേനോത്തരം വ്യാഖ്യാതം. 

ചെമ്പും വട്ടുലോഫോം,!? 4 വടട?" രവന്തക 
ആരി? ഇവയി ുലാമണ്ടു മെയ പണിക: കൂരി അഞ്ചു 
പണം 

ചെമ്പിന്ന തേമനേം പത്തോന്വ. മമ പല കറയച്പണി 
െയ്തകുകൊടുക്കില് അക്ഴറഞ്ഞതിലിരമേട്ങെ ണ്ഡ, ഇഡ്യണ്ണാമേ പെരു 
കക്ജായുമിതേിതമടത, കൊംകം 

സീസരൂപപിണ്ഡോ വിംശതിോഗക്ഷയഃ. കാകളീ 
ചാസ്യ പലവേതനം. കാലായസപിണ്ഡ പഞ്ചാ 
ക്ഷയ. കാകണിദ്പേയം ലാസ്യ പലവേതനം. തേനോ 
ആരം വ്യാഖ്യാതം. 

ന 
രം ടി യി മാനം പോര് എറ മാജ ഭനനള് 

ര ലോപോ (പം പില കം ഇം ഇടി 
0 ജയിക്ക വടിോഹച്ചടോടും കച്ച് റ ലി. 

ണാ പം 
പും മേ്ികഡും ജ്യ മ് 

9 കടം മോം, 6, പിച്ച 
ഡെ ആവിൽ കാക ഡിരര് ജിയ ചേരി കം 
കരം. തമായ 



8. പ്രക കാതകക്ഷണം ി 
തമ? ഇമ ആകത്തില് തിന് പോന്ന 

രിച്ചംല് ഇടി പതിജോന്൨ തമാനം പോട. ഇഡിററിന്നൊതേ 
പലം പഞ്തിക്ക കൂലി. കാമന്നി-കരു :ഷേദതില് ബാലന്. ഉ 
കില ശോധിച്ചുപ്ജാനദ കുറയ, മല പലം പര്തി കൂടി 
ണ്ടു കാതി, അഭാവ ഭാഷാ ജാ്ണും പെരുമ്പ 
ണിക് കണ്ടും 

രൂപദശക്സ്യ സ്ഥിതാം പഞ്യാത്രമകോപ്യാം 
കോപയത കോപ്യാമകോപയരേ? ദവാദശപണോ 
ണ്ഡ 

പ്യാജീപരിശുഭ്ധാ പണ്യാത്രാ. പണാര് മാഷക 
മുപജീവതോ പോദശപണോ ദണ്ഡഃ, തേനോത്തരം 
്്യാഖ്യാതം. 

പ്രണ പരികമിക്കമവ൯ രൂപഭധകനാലോന്. അധ പണം 
കൊഞ്ടുപണ്ണിന്റിസ ല്ൃവഹാടം മേഷമിന്റിയെ ഇനതി 
ഭൂഷിക്കിന്റവന്ത?* ണ്ഡ പന്തി പണം. മോ 
ഷിജക്കോല് പന്തി പണം ണ്ഡ. 

[1 

സമതി കാമായരാ്ോ പേന 
വ നനക്ി ഓ 'ഇപുോര കഴ. 
പം പോ. ിളര് ഭാവ ചവ 
ര. ികര്പപട മലകളും വിരിപ്പോ ചാം ടം 

ബം ജും തു ഷേഖ്രതിടി ചിൽക്ക വമ, പ വള 
നെ തപ ചഭം രില് കാണന 4. ജകം പിപി പിന 

കം സ്സ പം 
തം പെളളം ഭയം. ഒം ഭാം പം 14. ഘിവാഹലം പേ 
ച പം 

നല മോഷ കടര ചേന ബപ ദുഷി്നവന് 

ജം യ്രള വേഷ 



൮4 ഷാകടലിയു ൩൩ ശോധന] 

പുക്കിയഷിടിക്കില്റ പണം കോില്യ കെടടത്തു ഡ്യവചാരി 
പ്ിംക്കവിയന് ലക്ഷനനാഷ്ലക്കന് ഒര പത്തില മാകും 
പിപിപി വറാ ദാം, ശരഭമായിന്നേ പത്തില 
ഷോ പ്പിചു ചംകില് പാനി പരം ണ്ഡം, പതി 
ഇര മോഷം പണമായി. ഇസുസു ഉപജീവനം പെരുക്കുകില് 
ഭണ്ത്തിരടയ പെയക്കം ക്ടുകംകം 

കൂടതൂപം കാരയതുഃ പ്രതിഗൂഫണതോ നിയയാപയ 
തരോ വാ സഫസ്ത്രം ഒണ്ഡഃ. കോശേ പ്രക്ഷിപതോ വധഃ. 

പൊഴ്ൂണഴിമടിക്കമവനു മടിപ്പിക്മവന്ും ആയിരം പണം 
സ്വ കെള്ളൂമവനും. അവു ഭണ്ഡോഭത്തില് മെധപ്പിക്കില് 
കല്വിതു. 

സക ധാമ സഭത്രിഭശം ലഭമരന്. വേര 
ധോ ത്തം ചം രപ ഉത്തമോ മസ്. 

ഖനി, രത്തത്തിി നീവേേഷ്യ ഷ്സരംശം യിവേ 
ഞാ ലഭേത, ഭവാശേരംശം ഭൂത. ശതസഹ്രട്േര്വം 
മാമി നിയ ഉര ഷ്യം ദ്യ. 

അരിപ്പ ി്ചുകൊ്ളിന്റ നത്തില് മുന്െറാന്൨. തരം 
കൊംഘിതു. ഇത്രവം കോജില്ല്യ മൈക്കുക്കവി ൪. രത്നം അപപ 
ഭിക്കില് ഉത്തമം സാഘഡമ്ഡം. ഭം സിജിക്കില് ജോവിന്നേ 
കൊട്ടക്ക്കവിയര്. 

വും 
ഭലസരിലുള്ള വാക്യമായി ( 

രം ക്തം അമയക്കന് 



8. പ്രക. കാതകരകഷണം ടട 

രതി ആവിതു പോന്നക്ണണകോള്ളൂ മടം?" പെള്ളി അക 
കമൊള്ളകമടമമന്റിയോതികഠം ഭാ ആയോധ്യരായോമ്മ പുരഃ 
൭ കെകയിലിരന്നതും നിധിയും ഭജോധിന്നണത്ളകില് ഉണമ്മിയ 
ന്ത ആറോന്൨ കൊടുക്കക്കടവിയര് 5 നിധി തദലിരത്തിലേര 
മതില് കൂവ! ചല്ലിയന്തു കൊട്ടക്കണ്ടാ. തിനില് ലുതം 
കില് ആറാന് കൊടത്താലമയു. 

പരവപരതഷികം നിധിം ജനേപടേ ശുചി സ്വകര 
ബന സമഗ്രം ലഭേത. സ്വകരണാഭാഭവ പഞ്ചശതോ 
ഭണ്ഡ. പ്രച്ഛുന്നാമാനേ സഹസ്രം. 

ഭപപത്തിലൊള്ളവനഭയ പിതപിതമേഷനയാര് ലച്ചു ജിജി 
ഭനര്ത്തിലേവന് തന്നമ സ്മി്ലേനാകില് ഏല്ലാം കൊ്മേ 
ടളവിയന്ം തന്ുയിതകേവല്ലുക്ഷോ? ആഞ്ഞുവ പാണം ണ്ഡ: 
ധി ഒളില്ലു കൊചവാ! നാകില് ആയ്യിടം പണം ബ്ഡം 

ഭിഷജ പ്രാണാബാധിക മനാജ്യായോപക്രമമാ 
അന്ത്യ വറിപത്ത പൂവഃ സാഫസഭണ്ഡോലയ കമ്മാപരാ 
ധേന വിപത്ത മധ്യമ വധ വൈഗുണ്യകരണേ 
ഭണ്ഡപാരുഷ്യം വിദ്യാര്. 

യന് പ്രണോബോധകകോയൊലള ല്യാധി രിന 
ചൊല്ലാതെ തന്നെയ ആമുടന് ചാനാരില് പൂം 
സദ്ധസണ്ഡോ, കമ്മാലുഭത്തിനാല് പിഴ വരികില് മഖ്യമം 

നി 
9. കഴിച സം അകി എ. അകി ക 
(ലം. അരിടിലവര് ലാഭള്യനാഭണടില് പയ്രിോശലോ ലേ സ 

രം മാകന് ഡില് യക സാധിക എ. ഉലകം 



൨5 പകയും 1൦ കോസി 

സാഘസര്ണ്ഡം ടാ മ്്പധഭലൈയുഞ്ബ*! താന് ചെയ്കിക 
താനം മണ്ഡപ പ്രാപിക്കക്കടവിയന്ം യാതേഗം 
കടട, അവംഗ*മവനക്ക  കെടപ്പിയ. 

കശീലപാ വഷരോത്ര (മേകസ്ഥാ വസ്സേയുഴ. കമാന 
കതിമാത്രരേകസ്ു അതിവാദം ച വജ്ജയേയുഃ. തമസാ... 
തിക്രമേ ദവാദശപണോ ദണ്ഡ. കാമം ദേശജാതിശോ. 
രൂചരണമൈധുനാപഹാദന നര്മയേയു 

കശീലവേവള് (പാടി ശ്രി? ചെയ്യവേ 
(04) വിലികൊലത്തോരിന്തെ ഇടിപ്പിയ. ജത പേണ്ടിന്റി, 
ഖര് കരം പാട്ടം കേട്ട കാക്ക ചെയ്യം, താദിഡാനായ. മേ 
ര പ്പീരിപ്പട്ട പടി ക്കില് കശിപര് കരപ്പൻ 
പരചഭിടിക്കമടരാരത്ത സ്തൂതിക്പ്പോി. ഇമ്യോന്നവു ചെ 
ഭതൊഴിചില് പി പണാ ്േ ദശ ജതി, ഗോളും 
ചണ? എന്റ ജാികകള രിഫറിച്ച്* പ്രീരില്പെടപ്പിയ് 
പഭിഛാഡലക്കി മവ 

കശീലവൈശ്ചാരണാ ഭക്ഷകശ്ചേ വ്യാഖ്യാതാ. തേ 
ഷം അയദശുലേന യാവരുഃ പണാനുഭിവദേയുഴം താവ 
8 ശിഫാപ്രഹരോ ബ്ഡോ?. ശേഷാണാം കമ്മണോം 
തിഴ്ത്തിവേതനം ശില്ലിനാം കല്ലയേല്. 

ര് ായം 1. വം 
യമം 00% ജം (06 

പ ക 

കും പോകയും പേ 
ബേ, 

9 ഉ കുള സ്രിഷാടെ എസ മമമ 
പ. ചമ്മിയ എസില് ര ക പ്പം. 



൯. പ്രമ കാനുകരക്ഷണം ി 

(കീലവന്മാടൈക്കൊദമേർ ലാഭിക്ഷുകന്മാരെയും ചെന്ന 
ഭര് പട്ടിതു"? കശിഖധന്മായയം ചാണോന്മാരയും അയമശ്ുലനാ" 
ചെയ്തു ധനം കൊലംകില്ം (അജ ്രലനമാവിതു മമ്മോല്ഘേട്ടന1) 
ജാതൊരളവു അവരമട്ടിറികൊണ്ടിതും ത്തനെ പ്രേതവും 
കശാപ്പഷാടം ണ്ഡ 

അധ്യായ *മമുടിവിലെ ക. 

ഏവം ചോര ന്ോരാഖ്യാന് 
പരണിക്കാത കശീലവാന് 
ഭിക്ഷുകാന് കകാശ്ഖന്യോന് 
വാതയേര ദേശപീഡനാരി. 

തിന്നു പൊടിളാവിതു:--.ജാ്ണുമിരിന്ന കമ്മെന്൨ പേരി 
റിയെ കള്ളായിരന്ന വണികര്, കഓരുക്കാം, ഷശിലവര്ം കഷകര് 
(ുനരഭാലാടി കാളവളുമലം) മറമിജജോതിയായോമ്മവോം ദേശ 
തിന്ന പീഡ ചെയ്ാതവാര ചെയ്ക 
കാക ണമാകിന്റ സൂത്രം മുടിയും 

ചം വില് പിള. 3 മം ൮0.0 
ടൈം പ് 
നി 
ന മുലാ വാക്ക പം മി്ിക്കസിടെ സൂചിലി 

മിലിയ ഖനനം ജം എന്ന വും സാമ കാനന 
[യി] 



പ്രകരണം 77. വൈദേഹകരക്ഷണം 

സംസ്ഥാധ്യക്ഷഃ പണ്യസംസ്ഥായറം പുരാണേമാണ്ഡാ. 
നാം സ്വകരണവരൂഭ്ധാനാം ആധനേം വിക്രയം വാ 
സ്ഥാപി. 
ൂലാമാനമാണ്ഡാനി ചദവക്ഷേതം പരതവാപചാ. 

രാരി. 

“വൈശകക്കേണമേയിതു സൂത്രം മൈഫകള് 
ചിയര്. ഇടം പ്രധാനകത്ടകര്. : വരദ്ില്നിന്൨ ജനപ 
ഭത്ത ഭക്ഷികകാദ മൊല്ലിന്റിു ഏഡിതു സൂത്രം, സാങ്ന്ധ 
കാവിതു:-_. ഏവം ചേോദനേലോഭാഷ്യാന് വ്ണിക്കാര കശീലാന്? 
എന് കീഴ് ചൊല്ലു! അവിടെ കായകാടികളുയെ ലക്ഷണം ചൊ 
ീമ ഇനി വണിക രി ലോമപ* ലാല്ലിന്റിു. 

സന്മ്യയകക സസ്ഥാജാഃ പുോഭോസ്ഡോനാം ;ഡവകരണ 
പിശുഭാമനാം ആധാനം വാക്യം (വാ) സ്ഥപ്പേയേല്" ,ടലന്റവാരം 
സദ്ഡോ്യക്ഷനാോന് ലിപണ്ണിമാള്ുത്തിലധി ഭാമൊള്ളവന്. പ 
ൃസംസ്ഥപിതു ഭഡ്വേശാട അവിനിളിട്ട പഴ്കിക്കിന്ന ച 
ക്ഷ തത്താന്ുങ്ങാം ചരക്ഷ സാക്തിയോട കൂ്രധിച്ചവു* മുഭയര 
ക്ട! വിലൈക്ഷ കൊംവിതു'*) പിജളിതും ചെയ്തിയും 

ലാമായമാണ്ഡമയും പിക്ഷിപ്പിം പരതവോഷി 

ന വേ വം 
0. വിന ക്കില് ജും ഭിന് എറ ഭാല്പളം 0, ങ്ങളെ നാകിപും മിരിജപ്ം ാ്ം രാങ്ങന മന ദ രയ ടി 
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പരിമാണീദ്രോണയേരര്ധപലഹിനാതിരിക്തമടോ.. 

ഷി പലഹീനാതിരിക്തേ ദവാദശപണോ ണ്ഡ. 
തേന പലോത്തേരോ ഭണ്ഡവയ്ധിൽ വ്യാഖ്യദതം 

രഭിമാണി ്രോണത്തക്കം അടപ്പലത്തുക്െ മിക്കി ഏറ 
തും കുറവിതും ചെയ് കില് പന്തിരണ്ടു പണ ഭണ്ഡഭ* പരിമ്ി 
ഇതയുലാക്കോന്, ദ്രോണ ധാസ്പയഷോം ഇതതുടരം കൊള്ളിന് റിയു! 
ഇപ വര ഏറി ഇരപേ്തുനാല പണം ഭണ്ഡം ന്റ 
ചിനെ കഴയുകൊോംകം 

ുലായോ॥ കഷഫിനാതിരികതമദേഷേഃം ഒവികഷഫീ- 
താതിരിക്തേ ഷട്പണോ ദണ്ഡ, തേന കഷേത്തേരാ 
ഭണ്ഡവ്ലര്്ധിർ വ്യ്യധരു. 

ഒെതുപാക്കോല് ഉരു കൈശു "കക ഇതേോടകിലും വലുതകിലും 
ാഷമില്ല. ഒത കൈഗുമം ഇപ്പോ ലജിപ്പരമോണ്ടാകിലാര 
രണം ണ്ഡ, ഇന്ൃണ്ണമ ദ കൈമ ആവപണം ണ്ഡ 
കണ്ടുകോലംക 

കിര എന്നില് ഭോപ്പാൽ ഡിഡി മൂക 
പ്പാ ഉലാ (അദി. 2) രോ 

കിലും ഏനകൂ ഉിിം വഭംവം 
൫. ശുക (14 ജം കൂടി ടം കാല് പം റക ച (മ 

പോകി 11. 
പവം 
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ആദ്ധകസ്യാദ്ധകഷഹിനാതിരിക്ത ദോഷ, കഷ 
ഫീനാതിരിക്തേ തരീപണാ ണ്ഡോഃ. തേന കുഫ്ോത്തരാ 
ണ്ഡേവൃദ്ധിര് വ്യാ്യാര. 

ആവാരിത്തിനു അഗ്രി ഇടപ്േഴം വലിപ്പരം 
മില. കൈശ്ുക്കിളതാകിലും? 2൩൨ പണം ണ്ഡം. ഇതുകൊണ്ടേ 
,അമക്ശുക്കി ൯൨൮ പഞ ചെയ്തി കണ്ടുമമോകം 

ുലാമാനേവിശേഷാണാമതേോ/ന്യേഷാമനുമാനം കു. 
ദാല്. ഉൂലാമാനാഭ്യാം അതിരിക്താര്യാം ശ്രീരചാം, ഹീ. 
നാഭ്യാം വിക്രിണനേസ്യ ത ഏവ ഒവിഗുണാ ഭണ്ഡാഃ 

മാടി തൂലാവഷത്ിന്നു മനോമാഷത്തിന്നം അന 
ഭിലൂുകൊക ഭണ്ഡം: ഉുദിശേഷയ്യലവധി? ഭജി അന്തപുട 
ജനി മേന്റിജാനിം മനേവിധഷമായിയ പ്രസ്ഥം!" ദകഡുബം 
എന്റിജോതികഠം. 

നി 

ന ക ഞ്ജ കൂടി ഇടനാര്. 
ന കഷി ജോല ജന മൂലി 
ര കങ്ിം ഖരം 0. സര്, (8 11. പേ. ൮40 മ 

യം വ 40). ക അടുപൂ്ു കരയഭവാരി്ലിമ് (൮ 49 
സ്യ പ നര (62) ചേലും ൧. രോഷ അ 

രം ആനനം ആമന വ. തരാന് പേടി കവാ ലി 
പര് സര് മം. (8 102 ൨൧൭. 
ചം കുന ഡ് 
ജയം മാളുന ളയ 

11: അഴി. യല, കവ ഇയെ ക്ത) ളോ ും 
ആക അമി പ്ര അഭി ചായം കട്ല 



ൈാക്മണം മ 

ലിഷ ഇാക്കോലാല് കണ  ഭിയ നാിലാല് കൊട 
ഭളൂയവിററാല് 2 പിഷ്പ്പോനാകില് പട്ടു ലൊല്ലിയ മപ 
ഭികളിമട്ക ഭം, നിവ യവന, അളവുേവനം, 

ണ്യുപണ്യേഷവഷ്ടമാനം പണ്യമുല്യേഷവപഫരത. 
ഷണ്ണുവതിര്ഭണ്ഡ. 
കഷ്ണ ലോഹമണിമയം രജജുചിതമുന്മയം സൂരൂവല്ലു, 

രോരമയം വ ധാത്യമിത്യധാത്യം വക്രയാധനേം അയ. 
തോ മുല്യാഷ്ഗ്രാണോ ണ്ഡ. 

എണ്ണയിലും ചക്കില് മഃപണം പെം ലില് ഏട്ടോന്൨ 
അസാ ടുതാന്ം എണ്ണല് കുച്ഛൂറ: പാരി പ്പോനാകില് 
ണ്ണാ പണം ണ്ഡം, 

ഇനിക്കായമയമ്ജളയൊമുമ വര്ക്കും, ലോാമയങ്ജളും മണിമയ 
കൂകൂ, കയി * രോമം. മന്യം ആമു മുത്തില് നാരും 
മോമമയമള ഇലേല്ലൂട ജാത്യ മെന്. ലാച്കി അഭാത്യത്ത 
ില്യോനാകില്, പെഡധ വിയിലെ മട ണം. 

സരരേഭണ്ഡേമിത്യസാരഭാണ്ഡം, തജ്ജാതമിത്യതജരാം 
തം, രാഡമായുക്തം മപിയുക്തം, സമുഭ*ശപരിവക്തിമം 
വ വിക്രയാധോനം നയതോ ഹീനമൃല്യം,, ചതു്യഞ്ചം. 
ശരിപണോ ണ്ഡ, പണമയല്യം ഒവിഗുണം, ഒവിപണ 

ലില് കള്ളില് പിള “ലാ എ കാള. 
മം കളാ 

ളില് 
19. കലയ അന് എന്നാരോ സമയം ശില പകം വിം 

വം 
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മൂല്യം ദവിശതദ. തേനാര്ഘവ്ൃദ്ധര ദണ്ഡവ്ൃദ്ധില് വ്യാ. 
യതോ. 

ത്ി*മേന്റവാര ഗുദോമേന് വാദം അടായ്യമെന്റു അസാ 
മോത വില്ലും ൫൭ ദേശത്തെ ജയ മറാര ദേശ്താ 
ഭൂളതെന്വ വില്ല്ിലും;; രാഡഥാ!*യുക്തമമെന്റവാവ കൃത്രിമങ്ങളായൊള്ള. 
മകേതികകോി ളക ഇല്ല അജം ചില്ലും; ഉപധി* 
യുക്തമന്റവാവ പില അപഭണ്ഡമിടട വലി; മ്പ പകറട 
പിഷ്ടിലം, ഒരു പണ്ണാ വില കൊറേയരപ്പേരമതിന്നു ആതമ്പത്തുനലു 
രണം ണ്ഡേം, മൂന്വര്പണം പെരമതിന്ത ഇതനറ പണം ണ്ഡ, 
ഇങ്ങനെ വിപ്പേരക്കിന്നു ത്വര ണ്ഡേത്തിന്നു പൊക്കം 
ക്കം 

കരാരുശില്ലിനാം കമ്മഗുണാപകഷമാലീവം വിക്രയ 
കൂയോപഘാതും വാ സംഭൂയ സമുത്ഥാപയതാം സഹസ്തരം 
ണ്ഡ 

കളം ശിള്ികളും പച കൂടി ജീ 
മും ിൂയകരയോപഘാതമും ചെയ് കില് ത്തെ ആയി 
ചെയ്ത മണ്ഡിപ്പിത. കമ്മുണാപകള്മപിതു പണിഷയിലെുക 

4 ബി പകം ലയന: വയായി പാം 
ര ചാം 
മം കകക 
6 പെണ്മ 
0 ക്ം മള ചാരം. 
[പിയിലെ 

വവഞ്ജ വിജഷ്ുള്ുരാദില് കലി ടി ചനം ിലയുോകില് 
99 ലം ഉയരാം ജം; 



അപ്പം ോര്ധകരക്ഷണം [ 

ശില്പം കരവിതെന്റവ:൨. തട്ടാമക്കൊണ്ട ദാങ്ജനെ പ്പി 
തൊ ിലോദണോ പരണ്ണിത്തതക! എനന്റാജി"ം, തര് പര് കൂടി “ഇങ്ങ 
നെ പ്രണ പണ്ണു! ഏന് വിക്ഷവിയു. ഇധയണ്ണുമെ ആടവാണി 
ജര് പര്! ളന കക്ഷ; പുടവ നെയ മ്രേണ്വ വിലക്ക 
വിള. ജജിവോപലാതമാിയും ഒരു പം കൂലി വേണ്ടും പ 
ണിക്ക് ഇരണ്ട പണം ലേഞ്ജു മു, പിക്രജക്രയോപപഘാതേമായിതു 
ത്ജാം കൊള്ളുംപോ് ഡല പുതക്കാനിപിു; ത്രം വി 
ക്വാ! ചക്കിൈ വില പെരുക്ഷഡ്തു', ഇല്ലെന്ന ഭോഷത്തുക്ക 
ഓയോ! ആയിം പഞ്ചം ണ്ഡ. 

വൈദേഹകാനാം വ സംഭൂയ പഞണ്യുമവരുന്ധതാം. 
അനര്ഘേണ വിക്രിഞതാം ക്രീണേതാം വ സഹസ്രം 
ണ്ഡ 

വകങിയര് പലര് കൂടി വിലയില്ലാത്ത വിലയാല് ചക്ക ക 
ക്ടിലും കംമിലും ആയിരം പണം മണ്ഡ. 

തുലമോനോന്തരമര്ഘവര്ണാന്തരം വം. ധരകസ്യ മാ 
യകസ്യ വ പണമയല്യാഷ്ടേരാം ഹസ്തരദോഷേണാ 
പചരതോ ദവിശതോ ണ്ഡ. തേന ഒിശതേത്തേരാ 
ഭണ്ഡവ്ൃഭ്ധിര്്യഖ്യോതാ. 

വ. 
0 ഹപ 00 

൭, വേട ആവലല 
ചു വോണ് എനം ജമ ഭി ളോ നോക്ക 
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ൂലാമോനന്തോം രുധകിളില്നി൯വം മോമകില്നിന്വം 
പിന്റെ പിഷലം ലിലയില്നിന്൨ ലഭിന്റ വിശേഷം 
ചണ്സും. ഒ പണം പെം ചക്കില് എട്ടന്റ. വലസിനാല് 
െയ്തുൊള്ളഘ്ുരില് അതിന്നു ഇതന്വ പണം ഭണ്കയ നാലോന്റ 
പരഷമരിക്കില് നവ എവ്റിങ്ജാതി ലല്ലുകൊക. 

ാന്യസ്റ്റേഥക്ഷാരലവണശന്ധടെഷജ്യഭരവ്യാണാം. 
അമവര്ണോപധാനേ ഒവശപണോ ണ്ഡ, 

ലും ഉളിന്നം, പയവും എന്റിരൊതി ധാസ്കളും, നെയ് 
എണ്ണ ഇ്ജതികാം സ്നേ ജാഭകമന്റവാരേ ശക്യം 
ചണമും ഗന്ധം മൈ ജ്യമളുമെന്റിജൊതി ലാന്ന ദൂ 
ളില് സമാനജാതിയമകം അധമമക്ടായോക.ഡ" കൂട്ടി പിയില് 
പന്തി പണം ഡം. 

ന്നിസ്ഷ്ഠമപജീവയേയു തേഷാം ഭിവസസഞ്ച.. 
തം സജഖ്യായ വണിക സ്ഥാപയേല് ക്തി. 
ത്രോരന്തരപതതരാഭായാടന്യം വെരി തേന ലാസ്യ 
പരണ്യനിചയാം.്വാനുമഞ്ഞാരു കരയ, അന്യ നിചി 
തമമേഷാം പണ്ട്ാധ്യക്ഷോ ഗ്രഫ്ണിയാല്. തേന ധായ്യ്യേ 
പണ്ദയവികരയേ വയവഹരേതാന്ശരഹേണ പ്രജാനാം. 

ഇലച്ചുന്നേ ലാഭധിശേഷങളില് രാജാവു് ചെന്നേളവുകൊണ്ടു 
തക്ക ജീവിക്കലാിതു: ആകിന്റമാ൯ം പാണി നി 

4. അളവോളം മാറും ചതു കജ. ഡിസ്: (ഭും വിലാസ രത സമം "ബല് പിയസിലികാട മിയ വളാ 



അപ്പം വൈര്യം മട 
ത്്ൂിറിജാല് ലിന്റ ലാഭവിഡയാ കക കണ്ടം ഏതി ലൈ 
ചിത സസ്ഥാധ്യക്കന് വിവക്ഷ ൨ ളമിടജം കൊടക്ഷിട 
ജം പേിക*കകി സാല് താല് ചതില താനേ അധികം കൊളം 
നം ആം കൂറിന്റിയ ജോല കളയു ധാ്പോടിപ 
കം സബ്വ്യരമനെ്ട്: അവന കട്ടെ ട്ടി 
,അജജനെ ചെയതു കൂ അല്ല പരബ്പാദ്യന ഭ്ടയിയു. 
അവന് കൊണ്ട ഭക്ഷ ഒ മിട കണ്ട പ്രാര് അനഗമന വർ 
മ ഒലലിപ്പിമ 

അനുജഞോതക്രയാടുപരി ചൈഷാം സ്വദേശിയാ 
താം പരണ്യനോം പഞ്ചകം ശരമാധീവം സ്ഥാപരയേരി. 
പരദേശീയാനാം ദശകം. രത പരമര്ഘം വദ്ധയതാം 
ക്രയ വിക്രയേ വാ ഭവേയതാം പണശരേ പഞ്ച. 
ഞാൽ: ഭവിശതോോ മണ്ഡ. തേന്ദാര്ഘവ്യദ്ധയ ഒണ്ഡ.. 
ൃദ്ധിര് വ്യൂഖ്യേതോ. 

ചക്ക കോണ്ടവിലടില് റിനു പം ചെയ്തു കക്ക 
പരി സ്വദേശ്താമ്ളവന്. പരമശത്തോളമവന് പത്തിനൊന്ഡ 
ഭം കു യ. ഇ്ചാന്ന ലാമില് മിക ൬൨ പണത്തിയേ്? 
അഞ്ചു പണം ലാഭം ഒയ്രകോമവോനാിിര്ജനുവ. പഠനം ഭണ്ം. 
കൊണ്ട അര്ഘ്യം ്റ്യളിയം കണ്ടുകൊംകം 

കം കം സട 0. 
കം സ്പ 

ട് ഡം വാര്പം പേ ചം മക്കന മൊ യം 
ക ര പെട. റ.അ ചേരാം 

തം സസ്ോഥയോൾ ചോ, വാഴം വാജി, 
കിരിന്. കൂ ലിയു 



മുട ഷരിയ നി 
സംഭൂയൂയേ ചൈഷാം അവിക്രിതേ വാന്യം സംഭൂയ 

രയം ഒ്യോല്, പരഭണ്യോപഘാതേ ചൈഷാമനുഗ്രഹം 
കാരം പണ്ദുബാഹുല്യല്. 

പരചലഞിയര് കൂടി രാജാവിനിടട്ട*ച്ചക്കെ കൊണ്ടാല് അവ 
ഭം അമു ല്ല്തിയുര് മററാരത്തന് ലക്ക വില്ലപ്പെറ 
കൊണ്ട വാണി ചക്കിനു പിഴ വഴികില് മജാവു അനഗി 
ക്കലും കടവിയന്൦ 

പണ്യാധ്യക്ഷി സവപണ്യാര്ന്യേകരഖാനി വിക്രിണീത. 
തേഷവവിക്രിതേഷ നേന്യ വിക്രീണിരന്. താനി ഭവ 
സവേരനേനു വിക്രീണിരന് അനുഗ്രഫേണ പ്രജാനാം. 

ചക പെരിരകില് പണ്ല്യക്കന് എഏച്ലാല്ചക്കമോത്തി 
ലിറിയിട്ട പിളിതു, അതു വില പോവു മററാരം വിംപ്പോവര്ം 
ആന്റിയെ വാണിയക്ടെ പില്ിച്ചാലുമമയും. അവ 
ഭരിവസവേതനം കെടക്ജു അവളും: പ്രജൈക്ഷ ട്ടോഫം വരാതവാവ 
ലില്ലി 

പമ (൭ ലു) ബിളപ്പാള്വഡ്രം നാട 

പം മ ഭി ഡു 
യ] 



പ്രമ. വൈദപാകെക്ഷണം മ്മ 

ശേകലോന്തരിതം തു പണ്ടം. 
പ്രക്ഷേപം, പണ്യനിഴ്ുത്ത്ം, 
ശൂലം, വ്ൃഭ്ധിം മവക്രയം 
യൂയം നന്യാംശ്ച സമഖ്യായ 
സ്ഥാപയേ ഭര്ഘമീഘവില് 

ഇനി ദേശന്തേരിതമായും കാലാന്തരിതമായേമൊജ ലാക്കി 
ഭയ പ്രക്ഷേപം, വക്കില് വില. പാണ്ടി പത്തി ആവിതു 
ന്നത്തിനയാലിതു മുടിവികതന്നി ലത്. ശുദ്യബയര്തി ഉിറിലൊള്ള. 
പക്കം, അവക്രയം പാറവള്ളചിയും എജള്ുകലിയും!!*, യയ 
ബ്ശ്മ്__മറമോമ്മ അഴിബാല്മണ്ണി വില ഇടപിതു സസ്ഥഃ 
ക്ഷം 

കണ്ടകശോധനത്തില് ദൈഭേഫകരക്ഷണമാകിന്റ 
ഇബ്ദോമധ്യായം മടിഞ്ഞിതു 

1 ലിളളയിളവം ഖിയ 
0 കി (ലോപം ങു ഴം 
വ പില് ഡും ഇതുവ ളള യ്യും ദഷില് ജമ 
ര, താക ഉനാകാേമി. ഡ്മ വേഷ വയം 

ര അവയ ന്നാല് കാലാ ുികടിജാം മജ പിലഡം 
ളാ, വാം (ര ന 



പ്രകരണം 78. ഉപനിപാരപ്രതീകാരം 

(മമവാന്യേഷൂർ ഫൊര്യാനി._ അഗ്നി, തകം, വ്യൂ. 
ര്ിലിക്ഷം, ഷിക, വ്യാളാ, സല്ലം രക്ഷാംസീതി. 
തേദ്യോ ജനപരം ക്ഷേ. 

പൊനിപാതല്ധതീകാം ഏേയിതു സൂത്രം. ഉപനിപാതങ്ങള 
ലോ" മൈയനിരിത്തമായ് അഗ്ൂര്കാടി പഴിമേല് വിന് 
ആപത്തും അവിററിനുടയ പ്രതീകാര ചെല്ലിന്റിതേയിതു' 
സ്ൂത്രാത്ഥം, ോഷേപേതിപാതജ്ജം മേല് ചൊല്ലിതെന്വം കീം 
ചൊന്നതു സംബന്ധമാവിതു 4, അന്റിയെ!*, മനഷ്യയകന്കമെനവം 
ഭഖക്ടകമമന്വ ഇട്ടു ജാതി. അവിദറില് മനദ്യകണ്ടകം കഃ 
കാടി ചൊല്ലീ. ഇപ്പോണ് ദവകണ്ടകം ചൊല്ലിനിരിതെനരം 
കിലും സംബന്ധം, 

മാങ്ങയോ ദവര്യങ്ങളടട്. ജവാനി, 
കം, മര്ഭിക്ഷം, യ്യാിം മുഷികം, ലൂം സ്ലം രക്ഷസ്സ്. ഇ 
ചന്ന എടില്നിന്വ ജനപദം ഭക്ഷിക്കുവണ്ടും ജപ. 

റോളി ൮. 
ി 
ന്നെ 
06 ആമം ആമന, ലു. ഘ്ൂന് പുേമന് ഭാന് ചേലാ 

മക ഭാ. ടം പില, 2, "മിഡിയ പൂടിയായോ 
രംഭം ഥം, 

ോപരിപാ്ങളപ്പി ആലയം പ. ഇരി 
രാണ് മുപ്പ ഈ പ്രക നമ 
പരന ഡാമിനു 



ന പ്രക. ഉപനിപാരപ്പതികാരം ി 

ഗ്രീഷ"മേ ബഹിരധിശ്രയണം ഗ്രാമാഃ കരയ. ദശ. 
കലീസഞഗരഫേണാധിഷ്ഠിതാ വര. നാമരികപ്രണിധാ 
വവശ്കിപ്രതിഷേധോ വ്യാഖ്യാതഃ. നനിശാന്തേപ്രണിധാ 
രാജപരിഗ്രഹേ ചം 

അഗ്നിയില്നില്൨ ക്ഷിഷമാധ_.ീഷ്മകലത്തു ഗാമത്തിന്നു 
പ്രാത്തടമോവ മവയ്വിതു, അറിയെ മേകലിരക്കകനാോന് 
പരപ്പതതു കടി ഭക്ിക്കമവന് ഗോപനെന്൨ അവന്നു പേര് അ 
൯ ാന്നൈത്തേവിതു. നാഗഭികഡ്രണിധിയിേ അഗ്ിപ്പതി 
യം ചെയ 'ലയു! ചൊല്ലിയ" നിശന്ദേപ്രഞിധി ലിലും പരി 
ഗ്രാത്തിലു ചൊല്ലിയ 

,ബലിഹേമേ സ്വസ്തീവാചമഃ പവസു ചാമ്ിപൂജാഃ 
കാരയേല്. 

വഷരരത്രേമപഗ്രാമാഃ പൃരവേലാരത്യജ്യ ൮. 
സേയം കാഷ്സരവേണ്നാവശ്ചവേഗ്ശഹ്ണീയുര്. 
ഹ്യമാന മലാബുകൂതിപ്പവ ശണ്ഡികാവേണികം.. 

ഭരിസ്താരയേയും. അനഭിസരതാം പോദശപണോ ണ്ഡ 
അന്യത്ര പ്യവഹിനേദ്യം. 

ന 
കം അപി അം അയം “ജയി 

കഷി കം മധ 
ലം രില് അ യിലാ ച ധീരജ് ഇലയിലോ പാട 
കി നര്മ ലാമും മോമ്ങളില് നി കിള 

ളു ജയി, ഗം ക ടം അം ടേ 

ക പരമിത ഭിപേസഖും പരി 
മം കിലും ജ വോ (പാനകം വദിടായട്ട 
കാപുട്ിൽഉകയല് അ ദശ പോകു. മനസ്ികില് 
കക്കി കുനാ ഷി വം വ 
ധ് പം 

ക അശാജ്വഷിിലില് ഭാഭാ ും എനന കം ഖം 
ന] 



30 ഭഷാകെയലിയം ഇ കണമോധനി] 

ഭരധികളും ക്ഷേടിഘോമോികളും ശാസ്പയത്മോയെയ്മ. 
്വസ്ീവമനമകും ചെയിതു അമ:വാസിയിലും പരഴ്്റസിയിലുപ 
അധവങ്ങളായോളം ലിധാരബംകാണ്ച്.എന്റിംന അശ 
പ്രതിഷേധം ചെയലിതു. 

േപ്രഭിഡയം മെയ്യും ഷെല്ലിന്റിു, വര്ഷകാലള്ത് 
അന്പിശത്തിരിക്കമലറ മെ ളം ശെതത്തിരോ്ജ പി 
ിരകം മുളയും തോണിയും സധഗിപ്പിു. ന്മാ ല്ലാതവരകക്ഷ 
ചുമക്കും തോിതുരത്തു.4 പ്ലുവമാവിു വിരകപറിയും; ഗണ്ഡി 
ക" ആയി പിണ്ടി, വേണ്ണികിയാവിതു നില് കള്ളൂവാനൊള്ളി 
തോന്വ_ഇല്ലൊന്നേവുകൊണ്ടു കടത്തിക്കാലവിതു, കടത്തിക്കൊ 
ക്കാ പന്തമിണ്ടു പണം ബ്ഡോം. കുട്ികകൊളുപകരണമി 
ഭളൂ്േവന് കട്മോഴികിജല് ണ്മിലല. 

(പവീസ ച നടി പൂജാ കാരയേല് 
മായായോശവ?ി ദ വേദവിദേ വഷ്മരിചരേയുഃ 
വഷവേഗ്രഫേ ശചീനാഥമണശാപര്ല്ലത മഹാകച്ഛു 

പൂജാ കാരയേരി. 
പ്യാധിഭയമടപന്നിഷര്റകൈഃ പ്രതീകാരൈഃ പ്രതി 

കരയ, രഷധേശ്ചികിത്സകാം ശാന്തിപ്രായശ്ചി-. 
ത്തേ സിദ്ധതാപസാ 

രയം 
സ രു ലിയ 
കാഷ് 
ടം ല്പം പപ്പി 
ന പോടി, മിര പരിക മിയി 

യ്യു എനിമ 

രം ുരിലിന എദോ 
അകി ഇം രൂപ 44 

രം അിഭാജമയാകളും പിക. പും ചോ. ലിം ആള 
ി 

വം കമം 



ല്. പ്രക. ഉപനിപാരപ്രനികാമം ] 

തേന മരകം വ്യാഖ്യാതാ. തീ്ഥാഭിഷേചനം മഹ 
കല്ലുവഭ്ധനം ശവം ശ്ലശാനാവദോഹനും 
േവരാത്രിം ച കാരയേരിം, 

ബന്ധഹേനും 

പറദ്ിതാളല് നിപ ചെവി. 
യോഗിരാവോള് ശവാടികംം. മന്തും ല്ലി ഇക്ക 

ക്ു* വേടിത്തു്കളുവോര് അദ വമടൈത്ത ല്ലി 
ടിക്ക ക്ട പെരുകി പയ്യരത്തിവാര കയി 
പ്രി. കമ്മമായിയു മന്തരജപഫോമാഭികഠം, 

കൂഴ റവ ഇവരി /9% ഇജന്നാല് മഴിപ്െധ് വാന് ശചീന 
ഷ്യ ഗജ്ഗം പും, മഹല്ലും ഏന്റിവഭററ പുളിപ്പിതു 
പൂഴിച്ചല് മുഴ പെയ്യും ഫോകില്ുമാവിഇ സമുദ്ര ഇവ 
മൈ തങ്ങളു മന്ത്രത്തോ$ യ വല്ലൂമവഭമമകൊണ്ടെ പൂജി 
ലിമ. 

യി ശമിക്കമാവ ചൊ്ലിന്റിതു, യദി ഇട്ടു ജാതി 
തിമ, അകയിമം. കരമമാവിതു വിഷധുമത്താലം വിഷാംബു 
പലി ഷിര്ു്വടിന്റ വ്ൃദ്ലി. അതു രപപനിഷമികങ്ങള 
ജോല വിധാനകണ്ടേഴിപ്പിയ!!. മം ധാതുവഴിമേല് വിററ 
ഷൈധകൊണ്ടു വൈദ്യരാഴിപ്പി ശാന്തിക്കും പ്രേഗ്മിത്തം 
യം സിരാ സനമാോഴിചഘുമമയും ശാന്തിിതു ശതി 
ച്യപരക്സികകമ്ക്ങോം!: പ്രായശ്ചിത്തമാലിതു ധ്രതോപവാസാ 
ടിം. 

പ പ 
ന ലം 
ക 

രിള 
12, ളം ചിയ ഉന്ന ഡോദരികം 

മി (അഭ 0 ഫയ ചരി 



ടു ഷാകരടലിയം 10 ക്രോധ 

പി ല്യജിപ്പകാംകാ്ടേ മകി്യാധിയും വൊള്പ്പടിമ 
മായിരു മൂ! ഏന് റാ വ്ൃാധിവിഴശഷം, അതിന്നു പ്രതീ 
കം തീതി സമുദപൂഭനഥം പവി" ശൃശാനത്തു കൊണ്ടു 
ന്റ കഡ്ലിജ, -ദിമാകൊണ്ട് കബന്ധം ൃൂശാനത്തില് 
ചട്ടി, ഭാരിയ മെയ് വിതര ഏന്റവ ദൈവം ഉറി 
തേ സ്ഥാനത്തില്! താപം ലെയ്ാജ്ജാതെ ഒഴിപിതു, 

പശ്ര്യാലിരരകേ സ്ഥാനായ്യത്ഥതിരാജനം, സ്വ. 
മൈവതപൂജനം ച കാരയേല്ം 

പരശുകമ ല്യിയും മകര *മൊണ്ജാകില് നിലം പക് 
ിരമതുവിതു; മംനൈവിളജിലിതു*. സ്വവെതാപുൻ ലെയ്, 

. സ്വേതത്മവാം!" ആക്ഷ സബാ കിക്ക് 

ല് 
0 8 കി പിറ 
ലം വ ആവ 
0. 

അം ചു ഷി, നബി ഓ ഗു. 0. "പാത മോത തം പല പം രോ ചിര? (രം അപ്പം കായ കടി 
അത്തിൽ ആ പുഭവി്യോില്ലോകടില. (രാള) ആ സ മ 
തം ൧൮) ഇട കികു യം മേയ പം 2). വ 
നിനാ പന ആദയ അം 

10 നം ര റ മേകകള പരിലാകിസ ണ് ല 
പെ ഭക പ കോക്കി. പ ബന പുല 

നി 
നിജു ഭിരിയിലല്ം അഭി 

കം എ ലാം അയ്യം രിയും അമഭാഗില് പിരിയുക 
ലെ ആ യും രായി പാലി എണ ഗും രവ വഴ 
ത. പിള: എനി ലയി യയ ജിം ലഘു 
പു ചയത മയാമി അമ ജള നമാ മിച്ച കാണി 
പവി യി വായ എന്ത കുകകളില് കുസ 
വളകക സാജാത മിക് എന രമ നി 
ടിയികിുകോണ്. ചയിള എനി ഫാം? യായിയെനാലേധി 



8. പ്രക. ഉപനിപാരപ്രതീകാരം ] 

അത്ച(വിതികംം; പശുിന്നു പശുപതി; മഫിഷത്തിന്നു വരുണന് 
കൂടുതതക്കം കോകിരിക്കുമി ക്ക; വായു ആഭിന്നും കൊ് ടി 
അ അഗ്നി. 

ഭര്ഭിക്ഷോ രാജാ ബീജഭക്തോപഠഗ്രഫം കൃത്വാ അന്ദ 
ഗ്രഹം ക്യാരി. ഉ ഗ്ഗുസ്േതുകമ്മ വാ ഭക്താനുഗ്രഹേണ. 
ഭക്തേസംവിദേധം വാ, ദേശനിഭക്ഷപം വാ. മിത്രാണി 
വാ വ്യപാ്രയേത. കശനം വമനം വാ കഷ്യാല്. 

തിഴ്ുന്നസസ്യമന്യവിഷയം വാ സജനപദോ യാ 
(ജല്. സമ്ഭൂസരസ്ത്ടാകാനി വാ സംശ്രയേത, ധാന്യ. 
ശകമുലഫലാവാപാൻ സേതുഷ് കവിത, മൂഗപശ്ു-- 
പരക്ഷിവ്യാളമത്സ്യാരംഭാന് വാ, 

ഭൂഷികടയേ മാര്ജജാരനകലേോത്സര്ഗഃ. തേഷാം 
ഗ്രഹണഫിംസായാം ഒാശപണോ ബ്ഃ. ശുൂനാ.. 
മനിഗ്രഫേ ച അന്യത്രാരണ്ദുചരേഭ്യ 

നി ടര്ഭിക്ഷപ്രതീകാടം ചെഷ്ഠിന്റിു. ഭാജാവു വിത്തും 
പിയും? കൊടുത്തു പ്രയക്ക് അനം ചെയ് വിയ. കൊട 
ക്കി വിജം കൊണ്ടും കൊടുക്കിവറ ലിത്തും വിതച്ചു അജുകൊ 
ആ*ന്വമാ൨. ചെയ്വിജു, മറെറാജ ദേശത്തു പേകാരൊഴിചര്. 
ിമം കൊടുത്തു ഭഗം താന് സേതുകമ്മം താന് ചെയ്യിപ്പിതു 
,അന്റിയേ, ഒര്ഗ്സേതുകമമേഥി്ലാകില് വെവുഭത ലോദിടിപ്പി 

രിള; 
ൽ കകാഡര് ക മോ നന തിക 
ഭം കസ കു കടെ ടം കം 

അക എ. ജയ (ചോട്, ഡിം ലിയ എന്ന ലി ഭോഗി 

9. സിവി കയം 
0 ജല 



ടട യഷ്ധകൊടലിരും ഇ ക്കോ 

അന്റിയേ, മേശാ(ന)നനത്തിലൊക ഭാജാവയം അടികത്തൊ്ളേ 
ഭാവ. അഭികമത്തോവന കി? (പ്രഭ ഭകിച്പുതതക് ഐന്. 
ചര ജനത്തെ ടട്ടിക്കൊട രിയ" അറിയെ, നിതരമലച്ഛെ൯൨. 
ജനപത്തോടേ ശൂ ഒരയ്ിപ്പി ു. അന റിയെ കര്ശനമും ബനു 
ലെയ്യിതു ന്റ, (ശമു ഒരു കടിയില്ാ: ആനുപയോ 
ീകളായമവരാമെ േശാന്തത്മുഷ ശട പോക്കവിയുട വമ 
മാവിതു, പഷ്ഡികളയുംു ശരത്തിവി യം പണിയും 
ഏന്റി്ജാതികളെ ക്തൂവി 

അന്റിയെ സസ്ൃകകുഭയിതൊര? ശം നോക്കി ജനപ 
ട്ടേ ക്രടപ്പായോലമമയും. അന്റി കടം പൊയ്കരയുമെന്റി 
ജോതി മമ്മട്ജ്' ചെന് പുകവിയു. പക്ക് നീരില് പരിമാറിന്റ 
മീനും പരജികളും ആമയുമെന്റിജാതികറം തിന്൨ ജീവിപ്പിതു. 

ന 
കിം അരി പവി പ ല് അം 

ളള വാവ എത യ 
മം. അം ലൂക കാള അജ നാലി 

ഖി പകള എരരിജം എനം 

പം ലിം 
ര തില് എനം, കിള വി ബാധാ അര്. 

മം വനം 
കം പാക മൂലി 

ക ഉദാ എന്നം അര് മാനം 
മയി, കൂിന് നയി പിടിചു മനി 

മം, ചണ്ര്രായ്ികന്. പാഡോ സയയയഷ്യരാരിടിളാട 
കം. ഉടയ. ഗു ക്ലി 
[ന 

ആള. ഘി മേളം ആകും വാകയില് ളു തോക് 
4 അളക. ലഭ്യ വിപ്ര ളമ 

ര്യം തിക പ 
9 സസ്യ 



അപ്പ ഉപനിപാതപ്പതികാരം ി 

ആന്റിയെ ചിറ കെട്ടി, ജെല്ലി വലതിനും കൊട്ടി, പസി, 
ചം, കഥം, ഏന്റി തികം ന ജീഡിപ്പിള, അറിയ മൃഗ 
പ്ുപക്കില്യാളങ്ങളയും മീനമിലെറ്റാം കൊല്വാന് ആം 
ലെത്തിയ, ഏന്റി്ജനെ ദ1ഭിക്കം കഴപ്പി. 

ഇനി മുഷിക്പതികാഠം ചെല്ലിന്റിമു 4ഷികനില്തിന്ര 
ഭയമുണ്ടാകില് പൂച്ചയം ഭീരിയം വിപി. പല്ലും കീടിയും 
കെടടയിതും കൊല്കത്ത ചെയ് കില് പന്ത്രണ്ടു പണം ഭണ്ഡം. 
അടിച്ചു കൊല്കിന് പന്തിരു പണം ്ഡോം, നായാടികാക്ക 
ണ്ഡേമില്ല. 

സനഹിക്ഷീരലിപ്പാനി ന്യ വിന്രജേര്. ഉപം 
(തിഷഷദ്യോമയുക്താനി വ. മുഷികകരം വ പ്രയഞ്ജിത. 
(ന്തിം വാ സിഭധതപേസാ! കരയ. ചര്വസു ച 
ഭ്ികപുജം കാരയേല്. 
തന ശലഭപക്ഷിക്ൃമി ഭയപ്രതീകാരാ വ്യാഖ്യാ. 

ളമിപ്പാലില് നൈ നെിട്ട വെച്ച അലു തിന് വം 
ചില്, ഉപിഷത്തില് 8 ചൊഴ്ലിന്റ മയന്തില് നെല് നനച്ഛി 
ഭലിിമയുംള്*ം ആന്റിയെ ഭര കിയാല് ഇന്നത്തിന തേലി ഇട 

മ ലതി ചരമം വിടി 
ക ടാന് കല്രാര് നമാ നച രിള അലല് 

യി കം. വില് യിലെ വയകിലു നാഗ 

വം നാ: എന്നലെ 'ഓാധ എന പട് ഴി ദു. കം 
രം പ് 
ഗപ ക 
ക. ച യന പം 

ളള രൂപ സംഗൂഫിച്ചു ഡിക്കി 



6 ഭാഷ്യം നി 

ചരിദേക്തന്വ തിറചെയ്യര'ലമയും. അനറിയെ ദഷികശമനത്തില് 
രരിമിത്തമായ്' സിേതാപസനാമക്കൊണ്ടുശാന്തിചെയ്താലുമമയും 

ഷികമയ്രതീകാരംകൊണ്ടേ ഓലാടികലംകകം ചൊല്ലിയ. 
മം, പക്ഷി, കൂരി എന്റിജോതികാം. 

പ്യാളഭയേ മദനരസയുക്താനി പശ്ുശവാനി പ്രസ്ത.-. 
ജേ. മനേകോവപൂര്ണാസ്യനഭഷ്യയാണി വ. ലുബ്ലകാഃ 
ശ്വശണിനോ വ കൂടപഞ്ജരവപഠതൈശ്ചരേയുട. 
ആവരണിനഃ ശ്ത്രപാഠണയോ വ്ൃളോനഭിഹന്യ. 
അനമിസമ്ുര് ഒോദശപണോ ഒണ്ഡദ. സ ഏവ ലാഭോ 
്യാമഘാതിനഃ. പവസ ച പര്പ്പുതപൂജാഴ കാരയ. 
തേന മൃനപക്ഷിസംഘഗ്രഫേപ്രതീകാരാ വ്യാഖ്യാതാ 

റി വ്യയം ചോല്ലിന്റിയു. പ്യൂമ ്ങളാലോ?'" വ്യ 
ഭരികാം, അയിററിത്നിന്വ യം ലകില് ഉപ്പനിഷത്തില് ചാ 
ഭളിന്റ മമനസേത്തില് തൂട്ി പശ്ുള്വങ്ളിടി യ. പഗ്ുവാപിതു, 

ളു ടെ ചക്കില്, 
0. ഭാ വാളില് ഇയിൽ ലിലെ പിഴി്ചുകോഷവര 

കിടാ എന്ന ്രമോഭറിക നോക്ക, ജി, 'മോര്ദകില് ഏൃര്കേചാലാള് കോ 
കരം, സനം 
ളു കം ിഭരിനളാാടെ മുര്ഖം. 

ചിക പ. 2. 
മം മില 

പ്രഥം ഭരാകകകം ബുവചതാര്മം പിിൽ ജാം 



അ. പ്രക. ഉപനിപരേപ്പതികാരം ി 

പും തേമ, ആദദന്റിപ്യി മഭമോ്ങിയും, വകേടിറയും 
പ്രശുക്കലടയ കടരിവിപിട്ടചിതു. അവു തിന്റാലും ചം, നായാഭികറം, 
റവ പ്ലിമാടഥി* ചെയ്ത വലകണ്ടുകം കഥിയക്സിടെ 
പിടിയി? മിയു. മവ ശസ്രപഠണികം തീക്ഷ'അഭോഭയ 
പരം പ്ലിലകകന്തിക്കൊമിവിമു. വ്യമും തീക്ക് ാഭി 
കരേ ്രോഹിക്കകക്ടു മെല്ലെ! ഒഴിയമചന് പന്തിര്ടെ പണം, 
ണ്ഡം മവക്കകടവിയന്. പടി കന് റപനുകക പന്തിരു പണം 
കൊടപ്പിള പനാ? പ്തപൂജയും ചെയ പിതു 

ഇതുകണ്ട മൃഗപശ്ുപക്ഷിസംഘഗാഘ്ളു യോ പ്രത 
കാം ലൊപ്പടി 

സല്ലുഭയേ മന്ര്രൈരോഷയധിരിശ്ച ജാ ശലീവിദശ്ചേ.. 
മേയും സംഭൂയ വോപസര്പഠന് ഫന്യ4, അഥവവേട 
വിദ വാഭിചരേയുഴ. പവസു ച യാഗപൂജാഃ കാരം. 
യേല്. തേനോകെപ്പാണിമയപ്രതികാരാ വ്യാമ്യാരു 

ളാ 
വ നാട പകച്ച ലം ഇഷ" ആവാ 

രം വ വേ) അ 
ര കളവു (തിലക്. കമം 
8 ന്നിവ എട ജിമി 
ര ലിലെ പിളള ഉം മാട (ദ ശു കം യുക 

കടമ ന മം. 

യു വേഷച്നന 



ദ ാജാകെരലിയം 1൩ ശോധന] 

രി സ്ലിം ചെഴ്ലി൯റിത. സ്ലൂയത്തില്വല്ലു ഗേ 
മന്്രകൊണ്ടു വിക്സ്ങളാകിന ഷ്ധധങ്ങളളകകൊണ്ടം സ്യേമം 
മ ജമിപ്പി. ഭംഗലീയിത്തുകളാലോള്/൭ പിഷികിക്സക്മാള്. 
ശര പലം കൂടി പ്രാപ ക്വ കാല്വിതു. അഥല്ം 
ല്യുമളും മായോ വല്ൂവേളം പാപ്പി ഴ്ംര്ഷെയ്തലേ 
ക്മയും. ഇതുകണ്ട നീടി കിക്ക പ്രാണികളില്നിന വമ യേ 
പ്രകാ ചൊല്ലീ. ബീരില് കിക്േം പ്രാണികാം മുതല 
പ്രളൂതികാം. 

ഷോ രക്ഷോഘ*നാന്യഥവവേദവിോ മായാ. 
യോശവിദേോ വാ കമ്മാണി ക്യ. പര്പ്പസ് ച 
വിതര്ി,ച്ലത്രോ,്ോപികാം ഹസ്കൂപരാകാ, ഛാശോപ 
ഫാരൈ॥ ചൈതുപയൂജല കാരയേര്. 'ചരും ശ്ച. 
രാമ ഇത്യേവം സവഭഭയഷഹോരമത്രം ചരരേയുട. 

സവിതര ചോപഹതാന് പിിതേവാനുഗ്ൃഹ ണീയാല്.. 

ക്ഷേസ്രില്നിന് വമ ഭയം മൊല്ലിന്റിതു. ഭയത്തില് 
ക്ഷോഴ്ല്ളായൊള കമ്മങ്ങരം ചെയ് വിതു അഥസ്വേദമും മായ 
ജോഗമും വല്ലൂമവരാം ചെയിതു. പദ ുനാമാല്, അതവിയ കൃഷ്ണ 
പ്രക്ഷത്തില് ലതുര്്മശി, അഷ്കുമി ഏന്റിജജാതികാം, അന് 
വിതി ആവി ഓാല്ചതുരമോയിടിക്കം തറം അതുവുറ, മുളയില 
കണ്ടു ചെയ്ത മയും, ു്ലോപിക ആവിതു ക്ഷ്യയവിശേഷാ, 
,അതുവും, ഫയ്രപതാക ഏന്മിതു മറിയ കൊടികദറയുല കമാഥോ 
്രഷാരമാവിഇ ആക്കാം; എന്റില്െന്നലുഭകൊണ്ടു ശൂശേ 

ലം ഭി എന വിഷൈലുിനപയം കാന ുല ഡിം 
ക ചബുമള എനം. പ്രമധേചയ്ും രൂ. 

9. അമ ശവം ഡയ മോഡ 
4. ജടാ മോക്ഷ 



പ്രക ഉപേതിപാതള്രിരികാരം ദ 

വൃക്ഷത്തില് കീഴ ഭാക്ഷ ചെയ്വിതു, അഗറിമന്തു്ങളും 
പിച്ച്. മറെറല്ലാ യ്പിമ്മനത്രം ജപില്യു പടിമാവിിതു 

എല്ലം ഡ്യസന്ുലം പീഡി തമായിരന്നു “പ്രജയി 
(ജോയും മകങക്റിതാവയ ഭക്ഷി പ്പോ ൈക്കണക്ക? ഭക്ഷിക്കണം 
ആകിന്റമയാരു.. 

മായായോശവിദസ്തേസ്ാ.. 
ഭധിഷര്യേ സിദ്ധതാപസാ 
സ്വയ പൂജിതാ രാജോ 
ദൈവാപരപ്രതികാരിണഃ 

ഏനന്റിതിന്നു പെയേളാവിയു, രാജാവു പ്രജകളെ പിവി 
യൈക്ഷണക്കെ ഭകഷിക്കുവണ്ടുമാകിന്റമധാല് മായായോഗഷിക്തുകളാ 
ജയോമുമ സിാപോസ്മാജം ോവിനാല് കൊണ്ടട്േട്ട ജോയിന് 

ശത്തിമല് വസിപ്പിു, ദൈവരിമേലുമേ ആപ്പല്പ്രതികാരം 
രിരിത്തമായ്.. 

എന്റി്ജനെ ഉപിപാതപ്രതികമോകിന്റ 
സൂം മടിഞ്ഞിതു. 

ത്തന 

വിചാര ഇട ധി രൂ പല തിലും ഇഭാവ്ിലു 
ക പിമ്പോ എന്ട ജതി 
മാക ഭര വ്യാധിം 
ണാ 
വും ഘം പരം 

സ 



പ്രകരണം 79. ഗുഡാജീവിനാം രക്ഷാ 

സമാഹര്തുപ്രണിധട ജനപരരക്ഷണമക്ത തസ്സ 
കണ്ടകശോലനം വക്ഷ്യേ 

സമാഫേത്മാ ജനപടേ സിദ്ധ, താപം പ്രവ്രഡിതം 
ചകരചരം ചാരണം കഥക പ്രമുക, കാ്താന്തികം 
നൈമിത്തികം മേത്തികം ചികിത്സകോര,നത്തം മൂകം 
ബദധിരം ജഡാസ്ധേം വൈഫേകം കാരും ശില്പി, കശ. 
ലവം വേശം ശരണ്ഡികാ, പൂപികം പക്വം മാസിക 
ന്ിക്യത്ജനാന് പ്രണിഒധ്യാര്.. തേ ഗ്രാമാണാ 
്യക്ഷാണാം ച ശചോശയചം വിദ്യ. യം ചാത്ര 
ഗൂഡമമീവിനം ശജജകേതം, തം സത്രിസവര്ണേനാപ-. 
സല്ലമ, ധമ്മസ്വമ പ്രഷ്നോരം വാ വിശപാസോപ. 
ശ്രമം സത്ര യാര് .._/അസ്വാ മേ ബന്ധുരയുക്തു 
തസ്യയേമനത്മു പ്രതിക്രിയതാം, അയം ചാത്ഥ 
പ്രതിഗ്രഫ്യതാം? ഇതി. സ ചേര് തഥാ കഷ്ണാരിം 
*പരഗ്രോഹകഴ? ഇതി പ്രവസ്സ്യേതം 
തന പ്രഷ്ടോദരോ വ്യാ്യോതാ, 

മാഭീപിനാ ഭക്ഷ! എസ്പി സ്തം :ഡലാജീവികളോ 
ലോര് മള്ിലില് കൈലി കൊണ്ടു ജീപിക്കമവ രം. അവരളോവോര് 
ുഡസക്കിപ്രകൂതികാം. അവള ഭക്ഷിക്കമാവ് ചൊഴ്ലിന്റിെ 
ബിതു സൂത്രാവ്ം., സംബന്ധ മാവി രണ്ടു ജാതി മന്്യകണ്ടക 

൯൨ മളം ്രലുന്നകണ്ടകന്വം പ്രകാശകണ്ടകന്വും. 
കീഴിചെന്നേ കാതകാടികം പ്രകശേകണ്ടകര്. അവെള കേഷികക 

ര ലിനി കള. 



അപ്പം തിവിനാം ക്ഷ നി 

൭൨ ചൊല്ലീ. ഇപ്പം പ്ര്ന്നകണ്മനാി" ക്ഷി മ 
ചല്ലി൯റിതെഡിതു സനേന്ധ:. സമാ തൃപ്പണിധിയിലലേ 
ജനം. ക്ഷണം ചൊണ്ലിനാഷയാല് ഇസ്പോണ് ഉയ ചൊ്ലാവഞ്ടം 
എല രൂന്റാശള്ില ടു 2, സമഹ വവണിധിയിയഷം പാച്ുന്ന 
കണ്ടക. നാ ലൊല്ലിതില്ല; ജകിയറയൊല് ഇപ്പോ ഗര 
കണ്ടക 'തത്ഞമള്? അറിഞ്ഞു കൊമമക്കാല് രജിപ്പാര 
അാകിന് റയല് അവദേം നമ അറിയിപ്പ ാനായ്കണ്ടു മന്നം 
അപസ്്ജംഭ ചചെഡ്ലിന്റിതു 

സമാഫമ്യാവു ജനത്തിലെ സി, പ്ര്ഭിതം ലകൂപ 
ചാണം കിട ബ്ദ, കാമ്രിക്, മനമിത്തികം മു 
ത്മിക ചികിത്സകം മുനമത്തം മുക, ബര, ജമും അന്ധ ഭവേ 
കം കാരം ശില, കശിവ വേധ ധര്ഡികയ അയപികം 
പ്രികമാസിക, മേനി ഇജളനെ മെ ഇടിപത്തി്ട(1) 
യേ? ഇിന്ന മോക്ഷ ലാമന്നയ വിത്തില് എഐ 

വവ 
൦. ല്നക്കികനി ന കിന് 
ലല മാളേഖലാ്തില് ഭര വിപി പഠിിളകമായ 

യം മിമ്പറ സമ്ിൽ എ കളകള് [അഭ സമം 
നം പറന്ന. 

പുത വിചി അ 

൪ യൂപി 
കം വ ജോധില്ചഴമുട 
ലം ഇങ്ങടെ ഇപിലയ പേര ചായും സഭയില് പൃഭയസം 



2 കലിയും രാധ] 

ളിയ്ജപിയ'റ. സിമപ്പേദ്തികെ കീഴ്" ചെൊഡ്ലീമം ഇവ 
(ാമബദ്ലയ ഓരലശേലര് റി അറിയി, യാവനൊരുത്തെെ 
അഞ്ചാം ഡിവി ഏന് വാശി രിം അവ സവര്ണ്ണൂനാ 
യാമ സതി യെട സ്ിപ്പിയം അപഡഡറിക്കമാറായിതു-.. 
മ്മസ്ഥനൈത്തള് പരദ്്ശോിത്മാന് പിശസിപ്പില്യൂ ലല്ല 
പീ "ം,..എന്൨. ചൊന്നാല് സ്വമിപ്പോനാകില് ഇവന് 
ലി 4കൊണ്ാന് എന്൯൨ പുറ്ഡുടള്'കളയിയു. 

ഗ്രാമകൂടമധ്യക്ഷം വാ സത്ര ബവയയാല്._.അസൌ ജാലൂഃ 
പ്രഭൂതദരഡ്വ, തസ്യായമനത്ല. തേനൈനമാഫാര._ 
യസ്വ്വേതി, സ ചേരം തഥാ കഷ്ണാല്ി, ഉല്കോചക 
ഇതി പ്രവാസ്്യേത. 

ശാമ! നാവോന് ഗ്രാമമുഖ്യന് അലനൈത്താന് അധ്യക്ഷ 
മൈത്ത സ്രീ ലന് ലൊഴ്ലുവിതു'2:_. ഇജാല്കന് 1? ഇത്തന 
(യനമുടയന്, അവനിങ്ജനെ ഒപ്പിയ! ോമൊണ്ട ചെയ്തി 
പ്രി അമു നിമി്തമായ് ഇവനെ സിസം കെംവിതെന്൨ ചെല്ല 
തു. ചൊന്നാലവനങ്ങെ ചെദ്്ുനോകില് അലൈ ഒല്കോചക്റ 

യ. 
വ 
കം 
ക. ന്ന വാം പോകാനും “അബാ ടെ ജ്യ 

ഭമ്ച എന്നതു ഭജൻ അം ചാ പരി എവയക്ള ിനം യം 'ന പ്രോ വയാ എന വാകയഡും ടിന ടു ചോന്ന എന വയായ നനു ആദയം മടിയി നം പപ്പു വ 
0. ഉപരാഴികല് ടന മൂഖതതിന കാള വാജ്ജുഅവൻ എന്നാ ശി ലം. മലി വാ സപ്പ രാമം വര് 
12. അവനോ അഭ്യാസി പാം സള മിച്ചു രി (0 ടട. 



8. പ്രക. ശൂഡാജീഡിനാം ക്ഷാ ക 

െ൯൨ പുരപ്േടപ്പിയ ബ്രാഹണനാകില്. ശഗ്ുനാകില് കൊല് 
ലിമ 

കൃതകാരിയുക്തോ വാ കൂടസാക്ഷിണോ/ ഭിജ്മോ. 
തത്ഥ വൈപ്ുല്യേന ആരങ്േ, തേ ചേത്മഥാ കര്യം 
കൂടസധാക്ഷിണ? ഇതി പ്രവവാസ്വയേരന്. 
തേന കൂടശ്രവണകാരകാ വ്യാഖ്യാതോ. 

്രസോക്ഷി തന് റാശങ്കിക്ഷമവമള പരീകജിമോറാവിയു._. 
പളുസമ!4 (എനകക ധനം നീ കടിയും താ േന്റടിയോഗിക്ക 
ലൂ സതി കസക്കി എന്റേക്കികകമപ ച്ചല്ലുവിതു._. 
(രിത ഇന്നത്ത? ധനം തരലന; നിങ്ങഥം കടിരില്ലയാമ 
പൊല്ലുവിതു'*. അവര അതു ചെയ് വോദാകില് ധനം മകയി 
അന് കൊല്പിതു തന് ചെയ് വിതു 

ഇതുംമാണ്ടേ ശൂരൂച്ഛുലാവണ്ണകാം!4: അവരളയും അറിയു 
കൊ 

തം വാ മന്തരയോഗേമുലകമ്മമി ശ്ലാശാനികൈര് വാ 
സംവനനകാരകം മന്യേത, തം സത്രീ ബ്യാരി, അമ. 
ഷ്യ മായാം സ് നു്ധാം ദുഹിതരം വദ കേയ. സ മാം 

ര പാക 
(ഖളാ അരികില? നന പകലുകളില്. *സതരിക്യ ഏനള് 

അഭയം അജാഭജാമമിന ബദകുഭാകാല് വിടു 
വം രമ. 
9, മകള ദൂ) രോകകം 

രാം. 
ടം വാങ്ിിടില പണം, ഉളം ഇഴ 

9 ലിക പോയ “ലായകം തരാര് 
വം മളി പ്ല ശമോ മാടോ ഇള 
അകി പഴു ജടി്ിഇന്നഡര് എന്നാണ പഠി അഭി 



4 ഭാഷാകെടലിയം 1൦ ക്രോധ] 

പ്രതികാമയതാം, അയം ചാത്ഃ പ്രതിഗ്രഹ്യതാം ഇതി, 
സ ചേത്തഥാ കഷ്യാരി, *സംവനനകാരക? ഇതി 
പ്രവാസ്്യേത. 

തേന കൃത്യാഭിചാരശിീലര വ്യാഖ്യാതാ, 

ഇരി ജവേനൊജത്തന് മന്തരകൊണ്ടു താന, മരുന്നകൊടട (താന് ചുടമലക്കളതതാമള. പ്രയോഗംകൊണ്ടുതാ൯ വശ്യം ചെയ് 
മന് തോന്വവിതും അവനമലലന്വ സതി ചൊല്ലി 
ഇന്നാന് മകി, ഇന്നേ യമ! ഒണ്ടു മാന് കാമിക്കിനറിതു 
(അവരളക്നെ യവക്കിാവ തടയേണ്ട) ഇന്നത്ത ഒന ത 
സം എന്റ. ചൊന്നാതം അവന് അങ്ഭനെ ചെയ് വോനാകിര്ം (അവ വയം ചെയ വോനെന്റ ചൊല്ലി പപ്ടത്തുളുവിതു 

കൊണ്ടെ ഉൃ്ജിചാശീലയുകയ ചൊള്പ്പട്ിയ. കൃത്യ? (ശീലനാോന് പേ ണ്ടാ മവ, അമീചശില മോന് മന്തം 
കണ്ടു ഷിടപ്രയോഗം പളറുവേന്. 

യം വാ രസസസ്ധയ വക്തരേം ഭ്രേതാരം വിക്രേതാരം 
മൈഷല്യാഹാര വ്യവഹാരിണം വാ രസദം മന്ദ്യേതം 
തരം സത്ര ബരയാല്:_“അസ മേ ശത്രംസ്ലുസ്യോപ 
ഘാതമ ക്രിയതാം, അയം ചാത്ഥഃ പ്രതിഗ്ൃഹ്യതാംംം 
ഇതി. സ ചേല് അഥാ കഴ്യയാല്, /രസഭ? ഇതി പ്രവാ. 
സ്സ. 

തേനു മദനയോശവ്യവഹാരീ വ്യായ്യാതമ. 

ളയ സ 
കം വം 
5, മോ മായോ എനന ഓാര്പള 29. ഷ്പ, ദ. ലളജിളുതവക ക ജിം ചേ 2. ല്രോഗം യം, "പല് ഇന്ന തിള ആവും മം ലാ 
ചി. മായു 



ല്. പ്രക. ശൂഡാളിവിനം ക്ഷ ക്ട് 

ജത്തന് വിഷം ഭൂഘ്ുവേന് പിടിയും ികഷ 
ോള്ലുയജ്ചേയും യവന റിജ്ുടിഷിമു, അവനോട 
സതി ചെയ്കുധിമഏനക്കൊയ ശലഭ്, അവശത വിഷ 
രോഗ യ്ക കൊല്ില് ഇനനത്ിന ജനം തതവന് ഏവ മം 
അജം അതവന് സഭിക്കില് അവനോട 'സ്േോിനെന്വി ചൊല്ലി 

താന് കൊല്ക താന് ചെയ് വിതു. 

ഇയകൊണ്ടേ മന്ന കൊടുത്തു മിപ്പികഷമവനയം ചൊല്ലീ. 

യം വാ നാനാലോഫക്ഷാരാണാം അ*ഗാര സ്ര 
സന്ദംശമഷ്ികാധികരണി ബിംബടക മുഷാണാ മരീഷണം 
ക്േത്ധരം മഷിസ്മുധുമ ദിഗദ്ധഹസ്തവയ്ത്രലിങഗം 
കമ്മാരോപകരണസംവര്ഗം കൂടരൂപകാരകം മന്യയേതം 
തം സത്രീ ശിഷ്യതേവന സം്യവഹാരേണ ചദ്ദപ്ര- 
വിശ്യ പ്രഞോപയേി. പ്രജ്ഞാതഃ കൂടരൂപകാരക്ഷ" 
തി പ്രവാസ. 

തേന രാഗസ്യപേഹത്താ കൂടസവര്ണവ്യവഹാരീ ച 
പ്യാഖ്യാര. 

ജവേനെയേത്തന് നാനാ ജാതികളായ ഇരപോകഷാരങ്ം, 
കടില, ഉന്തും ഇതത്ടിയു, തണ്ടായാ(മം), 

മ. ബ. മേര്, മം ഉം 8 ദ്യ ദ 
തളം 'യാഡിനൊഴ ക 

മുകള. ചേ മ. 

ക ഇഡി കില് (നു 
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ചടിിചു, മിടിക്കും, ചുരിക, വെട്ടിയും, മുഷി, 
കൂടകാറചചി ക്ഷ കൊലംവിയും യ്ത കടിയും പുകയും പുരണ്ട 
പൂടവയമേനാപി, കഠം! വേ്ജുപകണമൊണ്ടായിരിപ്പോ 
വരെ, അവന് ൂതൂപക റ മടടിപ്പെന്വ. തോന്വുകില് 
അവനൈ സരി ശിഷ്യനായ ഒയ്രില്ല'"" വ്്യവഷില്ലു അവനുടയ 
പ്യൂമ മാജാവിനനിയപ്പിജു. അറിഞ്ഞാല് അവട കൊമക 
അന് പൂറ്പടകിവതാന് ചെയിതു. 

ഇതുകൊണണ്ടേ സ്വളിറ്ത്തില് മാററിളതാക്ഷമവനയും ചന്നോ 
ഭിര്പ്ടിയ. ഇനി ശ്ലോകം. 

ആരബ്യാരസ്തു രിംസയോ 
ശൂഡധാജീവാ സതരയോശേ 
പ്രവാസം നിക്ഷിക്രയാത്ം വ 
ഭഖ്യര് ഷേവിശേഷത 

ചം 8: 
ച്ചും 
നി; 
രി 

മ 
രം ജലേ, മ 
നന്തി 

(ഉ ഉ രമി ഭീമാ മോനം 
രം കളയാം 

ര മൂലത്തില് 
രം ളാം ചേയ 



8. പ്രക. ഗൂഡാജീവിനാം രക്ഷ ി 

ശ്ധാജീവികഠം പതിന്മുവര്! ധമ്മസ്ഥന് പ്രദേശവും ഗ്രാമ 
ടു അദ്യമന്, കൂടസോക്ഷി, കൂട്രാവക സംവനനകാരേന്ം 
ശ്യം ലെയ്യുമവേന്ം ഉൃത്യാിചംശിലല്ം സേം മേയോഗ 
പ്യവാഴി കൂടരപകന്, സല ്്രവയവോടി--ഇല്ചൊന്ന പതി 
ജൂഡെയും മേശത്ജൂനി൯വ നിര് വാസികഡ്പചര്ി. അനറിയെ 
മഷാനതൂപകായ് സ്വ ക്കിയ. 

ശൂവഭജീപിനാം ക്ഷ തസ സ്മയം മുടിഞ്ഞിു 

നി 
രം, ആദിചവര് എജി പഴ ആയര് എനാിടിളാട പാം 
രം പതിര് ഒ. പോം പില്, പരിത പര 
നി 

ലം തിയ ബനിയിളപ്പോവാണ് എന ഭാരം കത്തി 
പാക. ന്നില് ല് ദൂയി 

പിന് വിഷമ യിനി ലി പലവര എന 
ടല ലാകു്തിന “ജാര് നന്നി ഉഷ ഒന മാല കാമദാള് 
ടി ചൂഷക. 



പ്രവരണം 80. 
സിമവ്യയൂഞ്ജെനൈര്മാണവപ്ര ശനം 

സത്രിപ്രയോഗാടുര്മവം സിദ്ധവ്യഞ്ജനാ മാണവാ 
മാണവവിദ്യാഭി॥ പ്രലോമയേയു. പ്രസ്വാപനാന്തര് 
ധാന പോരാപോഹമന്ത്േണ പ്രതിരേധേകാന്ം സംവ. 
തനമന്ര്രേനേ പഠരരല്ലികാന്. 

തേഷാം കൃതോത്സാഹാനാം മഹാന്തം സംഘമായ 
ഭാത്രവന്യം ഗ്രാമമട്ടിശ്യാന്യം ഗ്രാമം കൃതകസ്ത്രീപുരുഷം 
ഗത്വാ ബ്ര 
കൃ പരഗ്രാമോ ഗന്തും, ഇതി. തതോ ര. 

4ഇൈവ വിദ്യാപ്രഭോവോ ദൃശ്യതാം. 

പോഫമന്രരേണ ഒ്വാരാണ്യപോഫ്യ, *പ്രവിശ്യതാം 
ഇതി ബ്ര. അന്തിലാനമന്ര്രണ ജാഗ്രതാം ആര. 
ക്ഷിണാം യന മാണവാനതിക്രാമയേയും. 

പ്രസ്വാപനമന്ര്രേണ പ്രസ്വാപയിത്വാ രക്ഷിണ 
ശരകാതിമോണവൈ സഞ്ചാരയ്േയുഃ. സംവനനമയ്ര്രേണ 
രാഴ്്ാവ്യഞ്ജനോഴ പരേഷാം മണേവൈദ സമ്മോദ_ 
യേയും 

ബിജ്യഞ്ജനൈമ്മാേവപ്രകാശനം' എഷിയു സുതം, സിജ 
്യഞ്ജന ഭാവോർമണ്ഡളടിലാടികാം കഴ ചെല്യ്ുടഖരോം. മഞ്ഞ 
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മാവോ കയം പരമോധ്രോഥനം മചെയ്ുമവള്ം !*ി ഡയ 
മൊമാണ! പ്രകാശികകിനറിം തവ തു [സുത്രാത്ല]* 

സബബന്ധര;-.സതരിപ്രയോഗാടൂമിപം സിജല്യജജനാ മേവാന്, 
9അവരില്യാരി, പ്രലോര്യും' എന്്റവാവ. സത്രിപ്രായോഗം കീ 
ല്ലി. അനന്തരം സിാധ്യജേനരായേമേവരം പ്രലാളിപ്പിമു. 
ണവഡില്ലയാധിതു ല്രസ്വാപോന:, അന്തേടനമന്റിങ്ജാതികാം. 
പ്രസ്വാപനശ്രം, [ അന്തര്ോനമന്ത്ര]*%; ഒവാഭപോഷോമന്തര 
എറി മൂന്വംകൊണ്ടു കമ പ്രലോഭിപ്പിതു. വശീകണേമന്തരം 
ണ്ടു പരമരേകാമുകമ പ്രായാഭിപ്പിതു 

പ്രഘാിക്ഷമാിതു;__.യജളിമ്മനതും ല്ലി, അവ 
ഭകക്കിമ്മന്ത്രപ്വര്വം കാണര്വണ്ടുമെന്൨ തൂരാവന്നപ്പോണ്ട്ടം അവ 
ഠം പലോട്ിക്കൊയ്തിടികനനഴ്തൂര് കരിച്ച. അവി ട്ടി 
തിവ പോയിയ. അവ, പോകാതെ ഇര്ിയെ സ്മതിക്കപ്പട 
പ്രയം സ്്രീകളുയുമച്ചോയ* ഇമന്നിരയരര് പുകയിതു. പക്ഷം 

ടം വ 
പതം അ 
യി 
യക 
ച 
1 അം ലും. പ ധി രോമം ജത ബട 

(0. സിയാ വാം കാചം വേളിപ്േത 
പള. പ വികാരി നാടി ലാം. പില് 
ചി മാത്യ 

സം വയക 

ക. ചുളി ഇല 
മ ലാല് കോര മ 

ളും മയം ഗതം ആളും പോയും 



0 ഷ്ാകലിയം 1൩ ക്രോധ 

സൂൺ ചലി മൂട ഇവിോക്കടടിമാലമയയോം എന്൨ ചെഴ്ിം 
പ്രോപോ്തരംകണ്ട വാതില് തുറന്ന് പുഭവിന' ന്റ 
ചേല്ലവുതു. അതിനില് കക്കിന് റവും! വാതിലയോമതെ ഇരി 
പ്രി. അതിടില് പുക അന്മര്യേനമന്ത്രംകൊണ്ട കാ്തില[്ഷമധ 
ളേ സമീപഭപ്പുതമാറിു 

പ്രസ്വപേനമ്തും കെണ്ട കാമ്തിരികഷമവരളഭയ കിടക്കു 
ല്ലം മറത്തിലി ടിപ്പി. അവാം ഭാണാര്മോകക്കെ 
ബലക്കയും ഉറത്തിയോമക്കണ്നക്കെയും കിപ്പിള. സവനനമന്്രം 
കോണ്ടു സ്ത്രീകള വശിപ്പിച്ുഴം അവമളക്കൊണ്ടു മാണവട 
മുിപ്ിപ്പിയ. 

ഉപലബ്ലിദ്യപ്രഭാവാനാം പുരശ്ചരണാദ്യോിശേ.. 
ൂരമിജ്ഞോനാത്ം 
കൃരതലക്ഷണൂവ്േഷ വറ വേശ്മസ കമ്മ കാരേയും 

അനുപ്രവിഷ്ടാന് വൈകത്ര ഗ്രാഹയേയും. 

ലം വം 
ചേഘിമ 
രില് ജിയ 
ഭി വ 

പം വര്ഷം ക) 
8. ഖിള ഏന് ഇം ഗരമ്ിൽ അമയം 
ടിടി 
ന കാട മിക പ്പാ 
ന വികി 

പ്രക ന അടിക്കു 



ഇ. പ്രക. സിദ്ധവ്യജേനൈര്ലണവപ്രകാനം 81, 

കൃരതലക്ഷണളൂവ്യകരയവിക്രയാധാനേഷു യോശസരാ-. 
ത്താന് വാ ഗ്രാഹയേയു. ഗ്രഹീതാന് മൂര്വാപരോന. 
സഹ്മോന് അനുയുഞ്ജിത. 

യണം ഇപരളൂടയ വിഭ്യാമഫിമ കാട്ടി ഇവളും തേരില് 
വള പജിറവവനേ* പൂദിസേപ" ഉപഭമരിപ്പിമ. 

അനന്തം ദൂഡ്യമയി തൊടില്ളള ചെന്റിക്ൊണ്ടെ 
കാ്സിപ്പിള. അവാം കാപ്പാ ജല ഭചദിറകാലിക്കവാരെ 
അലാം പിടിച്ചു വിത. 

അങ്ങനെ പിടില്ലുകോളാതൊഴികില് കൃതലക്ഷണമായെള്ള 
ഭൂപ്യം പിയ്യുമെടങ്തും വിദൈക്ഷ കെള ല്ല നനായ 
കൂളിക്കവണ്ണം യോഗ്യ കെടു ഒടിച്ചപ്പോണ് ആയവേളെ 
തില്ല കെട്ടിക്കോംവിതു, പിടിച്ചാല്, (മങ്ങും കലക്ഷമാര് 
തിജ്ജളൊ$ കൂയ് ൭൯൨ വിചാഭിപ്പിതു. 

പൂരാണ്ചോരവ്യജനാ വഠ ചോരാനുനുപ്രവിഷ്ഠ. 
്തൂധൈവ കമ്മ കാരയേയുർ ഗ്രാഹയേയുശ്ച. 

ശൂഹീതാന് സമാഫ്ഫത്താ പരരജാനുപാനാം ഒ. 
യേല്. ചോരഗ്രഹണിം വിദ്യാം അധീതേ രാജയ 
സ്യോപേദേശാല്ം ഇമേ ചോരാ ഗ്രൂഹീതാടട ഭൂയശ്ച 

ഗ്രഹീഷ്യാമിടു വാരയിരവ്യോ വ സ്വജന? പാപ. 
ചാര? ഇതി. 

ടന 

ി 
അളയില് 

രം പിറ ജ്ജ തൂമ വരളസേമി ഭം ജല 
ഖര അങ അം ഇടി. വിം ടം കര പം 

മിയ ബധയങ്ങാം ാടാളം ചോജകഡ്ം. 



2 ഭഷാകടലിയം 1൩ കകശോധനടി 

രം ചാത്രപേസര്പേപേദേശേന ശമ്യപ്രേതോടേട_. 
നാമപഫമ്തരേം ജാനിയാരിട തമേഷാം പ്രത്യാഭി. 
ശരീ. ഏഷ രാജ പ്രഭാവ? ഇതി. 

നി പഴയ മമ വാരിന്തഞ്ജടളച്െസ്തുകൊണ്ടി? കംക്ിന്റ 
കള്ളില് ചെനന്വക്ൂടി അവൈക്കളമം പയററി കുമപ്പിപ്പിള. 
ക്മമത്തു പിടിചു വിത. പിടിച്ചവടകെള സമോ 
വയ ഭാനം കാടിതു, ഇങ്ജനെ ഭചൊല്ലുയിതു_'പെതു 
മാ കമ പ്പിടി്പിതോത മന്തുമോണ്ട ജപിച്ച ളൂവിതു 
അവുപോത്തിനം!"ല് കള്ള ട്പിടിച്ചുകൊണ്ടിതു. ഇന്നും" കള്ള 
പ്പിടിച്ചു കൊ്മിനേറന്. ടിക്കും ബന്ധുകളുള കില് 
കാതി? എന്റ. വിലക്കിക്കെ യിന്. കീർ എന്. പില 
പിതാ, 

മ്യപ്പതോടടികാം നകം ഇഴ [4 അപാരിക്ഷമവ 
യും അപസ്ിപേളേശം!*കൊണ്ട പരരജോനം മോക്ഷ ചെല്ലു 
ലി .ഇത്തന കേളിയയു കഠക്കിലും അറികയുകൊറവന്; ഇതു 
രാജാവിനു പ്രടേവം! എന്൨ ലൊല്ലുയിതു. 

നും ഷി 
റ കാല് 

മം പേ മടിച്ച കളി 
0 ജാ, വര് ഏനം വരം 
റ ജു പേത്തിയാല് 

ക കിടപ്പില് 
വ കാടു. മതിലും കൂടി പുര 

00, ലും യി ക്ല എനന ഡാജ്ു ഡിഡി 
4 ടമാ ടാന് എനതന ഷെ “എനില. 

ഇന്നത്തെ യില ചേകകണം ലം ട് 
൭ ചടം. 



പ്രക. ിഖവയങ്ങളനെര്മാണപ്പകാനം 3 
പുരാണചോരഗോപാലകയ്യാധേശ്വശണിനശ്ച വന്ന 

ചോരാടവികാനുനുപ്രവിഫാ? പ്രഭൂതകുടഫിരണ്യുകുയ 
ഭാണ്ഡോഷ്യ സദ്ധോവ്വലഗംമേഷ്വനനേഭിയോജയേയു! 
അഭിയോഗേ ഗുഡധബലൈര്ഘാതഭയയും മനേരസ. 
ക്ഷേ വാ പര്ധാന അനുധൃഹീതലോപ്*തു.. 
ഭാരാന് ആയതഗരുപരിശ്രന്തോന് പ്രസ്വപതഃ പ്രഫ. 
വണേഷ്യ യോഗസുരാമത്താന് വ ഗ്രാഹയേയു 

കുട്ടില്നിന്൨ കൂറ!" പറിക്കും ശബ്പ്പേളിനദാമികളെപ്പിിപ്പം 
കളില് റിമ. പദ്യ കളര്, ഇയര്, കറവ, നായാടി 

കഠം എന്റിജജാതികാം ഭാവി ാലേപ്ട്ടം കാട്ടില് കൂറ പറിക്കും 
കമമോടട അവാം തങ്ങന്മാരും പെരതായൊള്ള 
(ൂടഭാണ്ഡത്തിലും* കപ്യഭാണ്ഡ "ത്തിലും വസി ഇവേളെപ്പയോ 
ശിപ്പിമ ചാമ്ളു "പോകും ആട വയിലുംം ഗ്രാമ 
ഭിലും 0, ഇവര പരിക്കബോണണ് പതികിട്നേ പട ഇവ േട്ടി 
ക്ഷോല്വിതു, ഇങ്ങനെ കൊല്ലവല്ലാക്കോല്ം ടി തുന്ന പുരാണ 
ലോോടികാം രമ്യാ ഇന്നവ മോഡിക്കാവണ്ം 
൧ സേം കൂട്ടി വഴിക തണ്ണീര് കൂ്ടി്യകുകോടുള്തു താന്, അന്റി 

ചാ 
1. എന പകലുകളിൽ കാഞ ഭീര്ിഖാടിക വിമു പോ 

ലേസി. 
പരിച കടിച്ച 
15. ഗിയ ജോ മൂലം 
൩. കും (താം ടി ഇപ, 
ഷം (വും 

10, മോ അടി. ആര്ദ്ര പാരാ ആ 
ഷി. 

09% കണാം കോക്കി ഗി 
മ മം മകവാര് വമി കണം ന്ന ജ്യോ സം 



ടു ലിയും നി 

യെ പരിച്ുകൊണ്ട മുതല് ലുമന്ന വദി പെ നന്ന നൂരമപ്പട്ടറജ 
യ്വോദം താന് അന്റിയെ പ്രഹവണമേഡധിതു ഇമോജി, 
അവി യോഗസ!്ടു താന മമിപ്പിച്ചു താന് പിടിച്ചുകൊം 
ലിമും 

ഇനി ളോ 

പൂവല്ല ഗൂഹിത്രൈനാന് 
സമാഫത്താ പ്രരൂപയേല്, 
സവിഖ്യാപേനം രാജം 
കരരയന് രാഷ്കൂവാസിഷും 

തിന്നു പൊരളിതു, 29ഇ ലനചേമന്നോര് പിടിചചുമകൊണ്ടേയ 
മി? സമാഫത്മാവു ഭാ്കരവാസികറക ചെല്ലുഡിയു. രാജാവു 
ചേോിണിയുമിന് ; മന്തം ജപിക്കിന്റാന്ം ഏല്ലാമറിയുമധ 
(അരെ പ്രഭാവത്റാധിപരക്കപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടിതു' എന് റിങ്ങനെ ഭജോലു 
സധന മ്ലേവാസികരം്ൾ ചൊല്ലി 

സി്യഞ്ജനെമ്മണേവി പ്രകാശനം മുടിഞ്ഞിതു. 

നക 
രം. സാഷ അള പ്രഖഡിങം എന പകലുകളില് 
ദം കം 
വ. ചത്തും ബിജെ എമ പാ പിയാ ഒം (രച ചോവ ശക കേര? പ ക 

വം അമേഷായ് പിചു 
9. പിിലുോുവന്ന ഇട വര് എന്നം. 



പ്രകരണം 81. ശങ്്കാരൂപകാഭിഗ്രഹം. 

സിഭധപ്രയോഗാട്ൂഖധവം ശങ്ജികാരൂപകമ്മാരിധ്രഫഃ. 
ക്ഷീണദയകടുംബുല്ലനിര്പ്വേശം, വിപരീതദേശജാതി 

ഭഗോത്രനമേകര്മ്മപേദേശം, പ്ല്ലന്നവൃത്തികര്മോണം, 
മാംസസരാ ഭക്ഷ്യഭോഡന ഗസ്ധമാല്യവയ്ത്രവിഭൂണേഷു 
പ്രസക്തം മതിവ്യയകത്താരം, പുംശ്ധലീഭ്യൃതശയണ്ഡി- 
കഷ പ്രസക്തം മടിക്ഷ"ണപ്രവാസിനം, അവിര 
സ്ഥാനധമനമേകാന്താരണ്യ നിഷ്കടവികാലചംരിണം; 
പ്ച്ഛന്നേ സാമിഷേ വഠ ദേശേ ബഹുമന്ത്രസന്നിപാതം, 
സമ്യ ക്ഷരപ്രണാനാം ഗുഡധപ്രതികാരയിതാരം, അന്തര് 
ശൂഫനിത്യം മഭ്യധിശന്തരരം; കന്തോപരം,, പരപരിഗ്ര.. 
ഫാണോം പരസ്ത്രീദ്വ്യവേശ?മനാമഭിക്ഷ്ണപ്രഷ്ടാരോം, 
കരത്സിതകര്മ്മേശാസ്റ്രോപേകരണസംസര്ഗം, വിരാത്രേ 
ന്നകഡ്യച്ഛായസഞ്ചാരിണം, വിരൂപദ്രവ്യാണാ മ: 
ശരകടലവിക്രേതാരം, ാതവൈരാശയം, ഫീനകമ്മലാതിം, 
ിഗ്ശഹ്യമാനരൂപം, ലിജ" മേനാലിജ?ശിനം, ലിങ്. 
രിനം വാ ഭിന്നാചാരം, യവകൃതാപടാനം സ്വകമ്മിരം 
പടിഷ്ടും, നാധരികമഹാമാത്രശനേ ഗൂഹമനേം മപ. 
സന്തം അനുച്ഛുസോപവേശിനം മാവിഗാം, ശു 
ഭന്നസ്വരമഖവര്ണം,ശസ്്രഫസ്തമനുഷ്യസമ്പാതത്രാസി- 
നം, ഹിഴസ്സ്തനനിി നിക്ഷേപാപഹാര വരപ്രയോ 
ഗൂഡ്ധാജീവിനാമന്യതമം ശമ കേതേതി ശകാിഗ്രഹാ. 

മതൂപംകമ്മാഭിഗഛം' കയി സൂത്ര: ശക്ചയാവിതു 
ദധതമായൊല്മ ദോ ആഅതിന്നടയാളം പുറത്താവും 
(ടം, ൂപംകൊഴളഅതാവിതു കുടടുകൊണ്ട ൧൦൨. കമ്മമായിതു 



ടട ചകലിയം രോ 

സന്ധി പിയ ചേ രികമെ ഗിക 
൨ മൊല്ലില്രിതെിതു സൂത്രനി൦-. സബന്ധമാി, 
പിക ക്ഷ കീടം ്രമാന്ാധിതു. സി്യേ്ജനാടികകമള 
ക്കേണ്ട ഗ്ര ക്ലാര ശാരൂപകമമമ്ക്ളക്ൊണ്ു 

പിപ്പജോഗാ ശിക്ഷാ ഭലാല്ലിനറി യ ഇ സംബന്ധം. 
ഭൂര് ശമാ കമിമരിഗഫ വ്ര! എഡ്ചിരു വാക്യ 

പി നം ശാമി മല്ലില്നിതു 

ക്ഷീണമായിരുന്നു ചടം ഇടിപ്പി ഭയം 
(രാഗത. കടു്വം, അന നേടി ധനം. അല്ലി ശമ രവ 
പണിക്ക പേ മതു ശൂിനേടുമവനിലിയും, വിപരീതമായ മേശമം 
ഭാരിയ ഭഗാതരമം നാമവും കമവ്റ വിപരീതമായ മെണ്ലുമവനയം, 
ആമമറിലാതെ ജീവനാ ിമിതായ് മ്മം ഭചെയ്ുമവനയുംം 
മാശസത്തിലം സൂരിലും  കഷ്യതമിലും മലകളിലം ലസ്ര് 
ഭലം കൊതി ഇയാ ഇിററില് പരട്ടിരിക്കമവനിയും, വ്യയം 
ഭപേരകഷ്ചെയയുമവനയുറം പുംങചലി4കെടം ൂതുപപരമവംമടം 

ഷി ൮8 
ര യു അഡ സം എന്നിവ കാകി 

യം യില് ധി പരപിയിലളാവു വ്വ 
ലം. അത അലോ എന്നതി ഇയം എത്ത ബിവ 

സ ടലലുി്തിള പ. “ിലിരതിെ 
ചം ചേ യില് ിരത്തിനളും വികി 

ശം മിക്ക 
ടയ ചെര്ഡുമു 

(൦ ബാഞയേ സരള) ഏന്ന ഭജ ക്വാ 
ന 

2. കടെ ആക്കി ോാരികള്ിടിയ 
രം അഭയം എന്നും 
കം പ്പം 
0. ആകി 
യക 



ടി. പ്രക. ശകാരൂപികാരിഗഫ നി 

ഇദിവരടടം* ചുററിമായിരിക്ഷമവനയുരം മപ്പോണടം നില്റാടത്തു 
രിള പോ്യോയ് വരുമവനയും, പല തു വുമവനയുംം ഇടിക്ഷ 
കടം! പേടമും അറിയത്തേവാറിരക്ഷവനായും, കന്തത്തിലം അര 
ബൂത്തിലും അമാലത്തു പുമാവമവനയും, ഗാലവ ടിലം അക 
ചത്തു പമാവമവനയം മറയോളമ മോന്ത ആ്യരാചയോ്ള ഗു 
സമീപത്തും പതു യന്തരിഷമവനയും, പലതു വയമവനയും, 
അല്പോണ് പർ പ്യണ്ണിന്നരേമറിയാമതെ മരന്നു പണ്ണി ഷമവഷയുംം ഐ 
രപ്പാണടം ഇളുത്തല്ലുക്കിടിുക്ഷമപനയും, തിമ മനുഷ്യര് രം. 
പേ കടുകിപ്പായ" തിടിയുമവനയം, കാട്ടി പ്പണടമിടി 
ക്ഴമവനയുംം പിറഭയ സകമ്മകരാടികാകളയു സ്രികളയും ദ്യം 
ഇല്ലം പലയുടൈ ബിചാരിക്കു*മവരയുംം കത്സിതകമ്മേുവോ* 
പടകലകത്തു'മും, കറംക(മം)--ുയിററിന്നു* വേങടമായുധമ്ജയും 
കൂരി "ജയും ഉചതായിരിക്കമവരയുരള തന്നുയേ യൂപം ണ്ടി 

രും ൮ 
തി 
ന 
കം ജയം വം 
ൽ പയാ 10. 
മള്ളൂര്, ുയയപോികമം എന്നേ വിവക്ഷ. ഇല സിിള 

രം ലാല്ല? സേതതതിലും വ 
[ന ി [ചന പ 
നം ജാറ പര് ശാരി പ്രരയപ്പനണ 
ഭൂ അ ഭാമിനി 

യ്യോ 
രാവ, 4 മഴ ജാങ്ങ ്ിനുകിടകചം ഡാം 

മ അോയളുകം 
രം ിവയുകഷങ്ങളാരയിം 
ൽ മോല ന്തം: ഭി നോക്ക ഒ. “പടമാ വന്നാല് 
നി 
ടിമി ക കി. ലം 



8 ചഷകടലിയം ജോതി 

കണ്ട മക്കനയും അര്ഭോത്രിയിഒല് ചുവമടയ നിഴലില് 
കഞ്യയു പാവയും മറിയം തന്മ കിന്േ ൂദ്യ്ങളയു൦ 
ആഅട്ടശത്ഭയം കാക്ജമവനയും, പക ഉടയവനധും, മിനമായൊള്ു 
കമം ജിതിമമുഭധവനയം, ലിംഗി ആന്റിയെ? ജിംിറകരക്ഷള്ള. 
അടയമമയവനയം, ലി.ഗീജാജിട്ട വതമോി്തെവനയം, പണ്ടു 
ാന്തത്തില് കുട്ട നിന്ദവനയു, പദഗഥണത്തിലം ശു 
രഞിലും പ്രസിാഭായൊള്ളേവംളയുപ നഗേക്ഷ ഉഭയവനയും മോ 
മാനു ഒളിച്ചുനക്കമവനയുറ മുതപുടികമകിന്റി4യെ വെവരെ 
പരവത്തു പോജിരിക്കമയും) പ്പെട്ട തോന്ദമവരയും, ഗു 
യിരുന്ന മുളയും ഭിന്നമായിരുന്നു സ്വരത്തയും ഉടയവനയുംം 
ആയുധം പിടിച്ചു വതമവെകക്ടു േപ്പുടവനയും, മിര്സ 
തെന്വതാന്._ അവനധോ൯ ഘോതകന്- കളളന്, നിനാ 
ഭക! എന്, ശ്തരയുനെന്വരാവം നെന്വതാന് 
ആശങിക്കം 

(പാഭിഗ്രഹസ്തു._.നഷ്യപേഎരുമവിദ്യമാനം തജ 
്യവഹാരിഷ നിവേദയേല്. തല്ചേന്നിവേദിത മാ. 
സാഭ്യ പരല്ലാദയേയും സാച്ചിവുകരദേഷ മാപ് നയ 
അജാനുന്തേസ്യ ഭൂവയസ്യാതിസര്ഗേണ മച്്യേരന്. ന 
ചാന്മിവേള്യ സംസ്ഥാധ്യക്ജസ്യ പുരാണഭാണ്ഡാനാ മാ... 
നേം വിക്രയം വ കരയ 

ടി ൬ 
കം 
ര അയാ ജല 
ന്ത 
മോത യാന കാ കളി വം ജവ 

ഭളിയുക? എന്ന. 0 നോക്കും 
0. പോയി 



ടി. പ്രക. ശഞ്കാരൂപകാടിഗ്രഫ ട്ട 

തച്ചേല്: നിവേദിത മാസാഭ്യേത രൂപാഭിഗ്ഹീതമ. 
മം പച്ഛേല്._'കതസ്തറ ലബ്ല്ം ഇതി. സ ചേല് ബ്ര. 
യല് യോഭ്യാവടപ്പേം, അമഷഷ്മാല് ലബ്ലം, ക്രീതം, 
കാരിതം, ആധിപ്പല്ലുന്നം, അയമസ്യ ദേശഃ കലേശ്ചോ. 
പ്രാപ അയമസ്യാര്ഘം, പ്രമാണം, ലക്ഷണം 
കൃല്യം ച ഇതി; തസ്യാജമസരാധ മുച്യേത. 

രൂപാഭിഗരഥം പൊളിന്ിതു_. 

കളത്ഞു കളളര് കൊണ്ടുപോയ് നഷ്ൂര്പലൃതമായിന്ന ധരം" 
അതിനോടോത്തിരന്നെ ചക്ഷേകൊണ്ടു വ്യവചരിക്കം ജനത്തിന്നു ചൊ 
ഡി *ഗങ്ങനെ മപ്പിതോത!4 ധനം ഇടന്നതു!24 അതു വിഭ: 
്കോണ്ടുവികിലുംം വിലക്ക ഭകാലാിചചം, ചോല്ലുകിലും ലാല്ല! 
എന്റിങ്ജമനെ ലൊല്ലുവിതു, ചൊന്നാല് അലം വിലക്ക കൊ 
അിടട പ്രഷ്വിനുഭഭ ചൊല്ലോതൊഴിവോമാകില് കഴമക്* സായം 
ചെയ്താല് വരും മന്ധം വൈക്കു്ടവിയര്. മുന്നമമ അറിയാതെ 
കോാംകില് അനേ: കൊട്തിട്ടൊഴിഒരാലുമമയും. ആകി 
യാല് സസ്ഥാധ്യക്ഷന്നു ചൊല്ലാതെ പഴയ ഭാവകം? പില്ലി 
രിക്കും പെറി, 

നമ് വന 
ി 
ഹയം വ 
ഇടി രം എന 

വം ജ്പ്പോയ്. 
0൮. ഹജര്. 

ഇങ്ങനെ വിം വരോമാ പകച്ച 



60 ാഷാകരലിയം ഭോ 

അതുദിിച്ചഘും സ്ഥോഡ്യേര്ഷന് ക്ട ്രദ്യം കൊണ്ടുവന്ന 
പര വിച പ്പി, 'എ്ജ കൊണ്ടി ല്. വിലാഭിച്ചല് 
അവന് ഭായാല്യം കണ്ടുതകിലം, അന്റിയെ ഇുന്നോടിട്ട ക്കാ 
ജിം വിക കൊരണ്ടി, പണയം മൈപ്പിലഡ്പിച്ു* കൊ 
ജി, ഇവന് സാക്കി, ഇ കാത്തും ഇ "പിലയ്ം കൊണ്ടിതും ഇ 
ത്തിനു നിര് ഒ, ഇതിന ഭയം ഇമ ഏന്റിജൊരി ചെ്ലിസ്ം 
രിന *കില് അവമമന ിടമമയും. 

നാഷ്ടികശ്ചേരിം തദേവ പ്രതിസ്നുധ്യാല്ം, യസ്സ 
പൂര്വ ടീര്ഘശ്ച പരിദോശി ശുചചിര് വറ ദേശഃ ത്സ 
ഭൂഡ്യമിതി വിഭ. 
ചത്ുജ്ടേനാപി ഫി രൂപലിങ് ശസമമാന്യം വേതി, 

കരിമങ*ഗം പനരേകയോനിദ്ര്യകര്തൃപ്രസൂതനോം 
കൂപ്്യാഭരണഭാണ്ഡനേ? ഇതി. 

സ ചേര് ബ്യാരി. 'യാചിരുകം വ്രതം, 
ആഹിതകം നിക്ഷേപരുപന്നിധിം വൈയാപ്യത്യമ്മ വ് 
ജ്യ? ഇതി, തണ്യാപസ്ാരപ്രതിസന്ധനേന മ്യേതം 

കിള 0 
ര കാങ്കള വം 

ലിം വ "അവര് േക്േല് പോരിനെ 
ര്ലാരാര് മൂഖയം ജോലതതിം വിമര് മ ലം ജികിലെ മോ മടിച്ച ഇട, ഇട എന്നളോക്ക പ്്യ 

. ആഡം 

0. ചക് ഡിപി എഴുതല് സാധാ പ 
ക്രി മാദ വരനന ജോം ഗള സം വ ണെ 



6. പ്രക. ശണ്കാരൂപകാിഗരഫം [1 

അടിയോക്തം!?ം പിശകവേനോകില്-_ രന് കൊണ്ടിതും 
എനം ഇവ്വണ്ണം വന്നവാര' ഏന്രിവ്്ും ലൊധ്ലൂവോനാകില് ഇത 
രം പിശകു, യവേനൊേത്തന് മുന്നം കെടാന് അവന്ദട 
ഭിരായിരിക്കം. അറിയ പല കാലം മാവര ത്തന് അനുഭവി 
ല്വോന് അവനടിതാം അ ദ്രവ്യം. ഇരുവനം ഇ മോഗം ഒക്ഷിറിച്ചൊല് 
രില്, ജാവനോരത്തന് സാധുക്കമായൊചള സാക്ഷിയയുടയോന് 
അവന്ദഭയിരാനം. 

നിലലമുഷടർ ഭിപഭാഭികാംകഷ! രൂപസാമ്യമും ലീഗസാമ്വ 
കമോണ്ജോയിടി ഭം ഒരു ദ്രയംക്ടേ മത്തനില് ചെയ്യപ്പടടിന്റ 
റ, അരണ, ചെല്ല് ൭ -രി്ഭതികറം മ്തിടികമേരോോ ച 
ലാവണ്ടാം ആകി൯റമയാല് രൂപാഭിഫീതനായിന്നവന്, ചെല്ലു 
,ബാനോകില്, ആനിന്നേകൊണ്ടിതെന് വ; ൂലിക്ക കൊണ്തോതെന്വം 
അനിയ എനക്ഷ പണയം ലല്ലിതെന്, പി ലെയ്കില്ലു കൊട 
പാന് പച്ചിതെന്വം നിക്ഷേപം വല്ചിതും പ്ണിചെയ്ത് ലി കൊ 
ജിതു; എന്റിങ്ങനെ ചെല്ലുകിള്ം ഇവനുക്ഷ കൊടത്തവഭാം ലായി 
ജകിങിം, ഇവ വിാമമമയും. 

നൈവം ഇത്യുപസാരോ വം ബ്രയിം, രൂപാഭിശു-.. 
ഫീരഃ പരന്ത്യ മനേകരണമത്മേന പ്രതി്രഹകാരണണ.. 
ഭൂപലിജ?ശനം വഠ യേകചേകനിബസ്ക പ്രതി 
ഗ്രഹേകോപേഷ്ഭിതുപ്രേത്േഭിര് വാ പ്രതിസമാം. 
നയേല്. 

മയും വ 
0 ജോര് ന. 
(നാഴിക രും പോര്: 

ര അളം ഇടിച 
ചം. ചാഞ്ഞ നമിച്ച, വാജ് ഇല (ഇമം ഇയു ണയ 

കത്വാ മം പേ. 



മോ ഭാഷ്ധകൊൊടലിയം 18 കോളി 

അവഭേംം അമ്മോ? കൊടുത്തില്ല! ഏന്൨. ചൊല്ലുകില് 
രൂപാഭിധഫീതനാ[ ഇന്നവന് ണ്ണം ലൊല്ലേയിതു നീ ഇങ്ജതെ 
ഭപ്പിതോരു നിമിമ്തമാാല്ലം തന്നി, ഞാനിങ്ങനെ പ്പിതാര 
ിമീര്തതമാലധ്ലാ മൊണ്ടിു, ഇങ്ങനെ പപ്പിിതാടടത്തു നീ 
ന്ന കാഴ്യം ചെയ്തിറ്പോണല്ാാ! തന്നി, ഇവനാ തരുവി 
ചാന്, ജന്നോന്ലു തന്നാനം ഇന്നവന് ഇതു് എഴുതിയോന്ം 
എനയനഷമായിന്നവന്ലം കൊണ്ടോ൯, നിന്പക്ഷലിതു മമാ 
ഇന്നോനൊയേത്തന് നക്ഷ ചെരാന്നാന്. ഇന്നോടെ ഭച്ഛലാവിപ്പിയു 6 
൭൯൨ ചൊല്ലി അവരമമക്കൊണ് ചഴ്ലിക്കവല്ലുവോനോകില് 
അവന് ഗ്രോൻ. 

ഉജിധിതപ്രനഷ്യയിഴ്യതി തേപേലബ്ലസ്യ ദേശകാല- 
ലാഭോപലിജ*ഗനേന ശുദ്ധി. അശുദ്ധസ്തച്ച താവച്ചു 

ഷോ വം 
പ രം അര് ച "അക്ങല ഡഖിഷ 
പം പമ 

ക പെടയഡോര ആങങളോ. അലം പ്പം 
ക പ യിരു” എന്നാളും ചാ അല് ആമയം യ അവിട ചെയ്യം അതി 

ഇങ്ങളെ ചില രൂപ ഗര്" സേവകന് നയി പായി. മാരി 

5, ഇനവയോളച പോിജുക പേരായ (ക സാക്ഷ) ന മൂലം 
(ളാണ് പടേയാ, കൂട്ചലവേണകം എന്ന മുഖ്യമ രപം കും 



൫. പ്രക. ്കാരുപകാഭിുഫ! [1 

ണ്ഡ ഒദ്യയാല്ം, അന്യഥാ സ്തേദണ്ഡം ജത. 

തതി രൂപാഭിഗരഹ 

രപാഭിഗരഫം കജ്ില്റിതു. നഷ്പോലരതമായിരന്ന വനം 
അതിനോമടരിന്നെ ചക്ഷേകൊണ്ടു വ്യവഭിക്ക ജനത്തിന്നു മല 
ഗഡി. 'ുജ്ജനെ ഒപ്പോ ധനം മറന്നു പേയേതു. ലസ്തരസവ 
തിയും, ഒില്ു പോയ േസോടികളൂ,ശൂടത്ില്നിന് പോം പും 
എരമകളും ഇല്പന്നലെല്ലം ക്ജുകൊണായി** ദേശമുല കാലമും 
,അഭയോളും കാട്വ്ൂവോനാകില് ഗു. അങ്കെ കട്ടള 
ക്കാ എന്യികതന് ൨ ചൊല്ലിയളവും, അത്ത പിന്നയും യ 
ക്കിയ ഭേശകാലലോങ്ങോം കാട്ടി മേം തന്നമമ കാടടവളാ 
ക്കല് കള്ളന് പട്ടം ണ്ഡ പ്കേമവിയന്ം 

പോടി മുടിഞ്യിതു. 

കമമോഭിഗ്രഹസ്തു---രഷിതവേശ്നനഃ പ്രദവേശരിഷ്ണ. 
സനമദ്വോരേണം പേരേസ്യ സന്ധിനാ ബീജേന വം 
വേധം, ഉത്തമാഗരേസ്ച്യ ജാലേവതോയനനില്രവേയം,, 
ആഭഫേണാവതരണേ ച കഡ്യസ്യ വേധം ഉപഖനയം 
വ ഗൂയ്മഭ്വ്യനിക്ഷേപഗ്രഹണോപായ മപദേപ.. 
ലഭ്യം അഭ്യന്തരമച്ഛദോല്കര പരിമര്ട്ടേപകരണമര്യ.. 
ആരക്തം വിദ്യാല്യ വിപജ്യയയേ ബഹ്വേകൃതം ഉട. 
യത ഉഭയകൃതം. 

ര മിടു അതര യും 



64 ഭഷാക്രലിയം 

കമ്മീഷ മൊല്ലി൯റിത. അതു ൯൨ ജാതി കാക 
൮. അകപഭിുയേലരളിവ പുറകകളര് കറംകഷമതു...മിമ്മുന വ 
തി മു. അകെപടിയുയേവം കര്മതുമറിുമേറ ചെ 
ഭീനിള. കാപ്പ ജലലളള പ്രേശ്യിഷ് കൂമണഞ്ജാം പി൯വാതി 
ഗൂ താന് ചര്ഖകിസലാതിലു താർ തോന്റക്കിടക്കില് അകം 
രടിയോള്ളവരാം കട്ിതേ്യതറിവിതു. വതി: താക: വീ 
തെ ഇടിക്കില കരി റന്നിടിക്കിലംം പഭജിന്മല നില 
ഭജ ചുവര്താന് നിലന്മാന മദിച്ച് കിക്ിലം, ലലേകവാതില് 
കിച്ചു കിക്കിലം നീരം മ തപ ളന്യൂൈക്കിലും വായും 
വാനും ചുവര് കമി റി ൈകിലും അകത്തിമന്നെ ലാത്തി 
ടയ അടികെ ലുപര് മുറികകിലും മുവഭിലത്തു വല്ലിിക്കം നം 

ലം 
[1 
9 അതികം (യവം പ്പ) ഭിംമല്യാക് 

പാനമ അപ്പോ അകി ലിലും എന്ട ഭാരിയ (അകം 
പ്ളേ അ ഭാഭി പി എ സനി ഇരി. 
0 അഭി (൫). തെ ഗം മ ഇവിലെ ഭാരം 
(ജാള്മൾ ഇ പര്തി അഭായികിഷം വനി. ഖി കം 
പവം ആഭ സിക എനം. മം രിം 
നി 

യോം ഇയ എ പറനന യാന 

90. രയി, മം ആദി. രദ, മോം ളം മര്ദിത രം (ജിജാ 
വാ ഉല (രും വാള് ൫൭% വില കം ബാഗില് മം 

ടി ഷി. റി 
(വിക മച്ച്. 



൫0. പ്രക. ശങ്കാരൂപകഷാഭിഗഫം ടട 

ഭകോംഭിലും, മുവര് റില്ല അമള്ള നിന്റകണ്ണൂ? പംടാണ്ടായി 
രികഷലും, പൂഴി അകന്തോണ്ടാ? ഇഭിക്കിലം, അല്ലൂഴി ചട്ട 
ഞ്രികിലു% അമഴും സാധനത്താമലന്റിധകത്തു കിട്കിലും_തന് 
രിജാതികാം പലലും ഉയഷില്ലു ശത്ജാ(ല്) അകത്തുമേവരോം!? കട്ട 
ഭതെന്ധജിവിയു്4, ഇട്ജേടയോമം ഉമവാകില് ഇരണ്ടു വര്മ 
കൂടിയെദതറിക. 

അകപ്പടിയിലാകില് ഇന്നര് കുടടതെന്നുമതരിയുമാര ചൌ 
ഭരിറി--. 

അഭ്യന്തരക്ൃതേ പുരുഷമാസന്നം, വൃസനിനും, (ര... 
സഹായം, തസ്തരരോപകരണസംസര്ഗം, സ്്രിയം വര 
ഭരിദൂകലാ മന്യപ്രസക്താം വാ, പരിചാരകജനം വ 
തദ്വിധാചരേം, മതിസ്വപ്ിം, യിദ്ര്യാന്തം, ആധി. 
കാന്തം, ആവിഗ്നം, ശുഷ്ണ,ഭിന്നസ്വരമുഖവണ്ും, അന്വ. 
സ്ഥിതം, മതിപ്രലാപിനും മച്ചാരോഹണസ്ംരബ്ദഗാത്രം, 

പാളി ഞര്കിലും 0൮. 
൭. ജള (കമുകിലും 

രം. ചതിയും ചവി യും (ബദധിളപ്ടകുയും 
ത മരം ളി.4 ബേബി വിം രജ 
വാ. ഗവര് കികു 
യ പി. ജി 

9. കജ ഉപെകണങ്ങളില് കാ ആമാ 
ക പിയെ പികെ വനം 2. ൭ (0) 

നിന വജ ചം പേ ഖാ 
തത്തന്ന 
കം ലര് ക്കം 
1) 
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ലിലയനനിഘഷ്യരിന്നപാടിതശരീരവസ്ത്രം, ജാതകിണ 
സംരബ്ലഹസ്സുപാദം, പഠംസപൂര്ണകേശനഖം, വിലുന 
ഭൂഗ്നകേശനഖം വാ, സമ്യകഃ സ്ത്ാതാനുലിപ്പും, തൈല. 
പ്രരദ്യഗാത്രം സദ്യോ ധരതഹസ്തപാദം വ പാംസ 
പരിച്ഛിലേഷ തുല്യപദദേപനിക്ഷേപം പ്രവേശനിഷ്ഠ.. 
സനുയോ വീ തു്യമാ്യമദയയന്ധവസ്ത്രച്ഛേവിലേപന. 
സ്വേദം പരിക്ഷേത. 

ചോരം പഠരദാരികം വർ വിദ്യാല്. 

ആപ്യ്രായനായെള്ളേ പുതഷന് പ്യൃസനിയായിരിപ്പിതു 
എന്ഡ്, ്ൂതമലയസ്രപ്രസമതനായിടിപ്പി; ശ്ൂസയേനായി 
രിപ്പിമ. കമ്മകണ്ടമപകണോളവായിടിക്കിലും അവരെ അറിപ്പു 
ഭി സരിക ന്യാ ഭടിദരകഷത്തിലെമ്മളോകിലും, 
അയ്ലപുഭഷസമതജയിരിക്കിലം അവടെ ആറിയപ്പേടകു". പി 
ചാാഭകേജനം സ്്ിമ്യഭിപ്പസമ്തനായിടിക്കില്്് അവനയറ അന് 
പെരുമ, ഉറ്മലയം, ഉറകകത്ു ജമപ്പഭിന്നവയയും, ഉഴ്ടി 
ഭയപ്പുടമവനെയും, ശുഷ്യമഖനമായി ഭിന്നസ്ധാനേമായി ഗ്യ 

ക 
ന! 
ര്ും 10.1. 
25, ഫര് എന 

കയേയകാണ് പന്ന 
രയ കിം ഇ പ്രോഗ്രം വന്. 

തിയി എനാല് (യ 

യീ സംരിചിജോളെ 
0 പയലേ എന ഗപ അര്ഭാലലാളോള് മൂര്വാകൂടരയ കിടിലം 



൫. പ്ലം. ശണ്കാരൂപകാരിഗഫം ി 

(തമായിഭിക്ഷമവയുടു ജിന് രഞ്ജു നില്തവനയും, പവ പേ 
രയും, യയ റ താന് ഇങ്ങനെ മുട യിരന് ശീത ഉട 
ജനു മയിര്പറി ഞ്ഞിിക്കിലം, പൂവട തേല്യൂമേല് കിഴി്ജി 
രിക്കും, കോല് താന് മർന്തോന് കൊണ്ടു മ കിദിടെരിടിക്കിലം*, 
കലം കൈയും വശം കെട്ടിരിക്കിലും, തലമയരിലും നകത്തിലും 

പൂഴി ഏറിഴിടികകിലും, ത്രോ മറി നക്തം മജിയോം ഉട 
രയിടിക്കിലം അപ്പോ ഴടിച്ചനുേപാണം ചെയ്ിിക്കിലുപം 
എണ്ണ തച്ചിടിടികകിലം, അപ്പോ കൈയും കാലും കി ഇടി 
കിം, പുഴിഭിലും ചേററിലം ക്ടാലെ്തേ വടടൂർജവ' നയും പ്ല 
(ഭത്ിഷ് കൂമണത്തിഒരലാണ്ടാിരന്നെ മ്യശന്ധിം മട്യഗന്ധമും മ 
ജജജിി്കമവനയും, പ്രദവശനിഷ് കൂമത്തികെല് കിടന്നേ പുടവ 
മുറിയൊടെത്തിരുന്ന പുടവമുറിമെയ ഉൂഭയവനയും, അവിടൈ ഒണ്ടോ 

(മന്ന വിലേപനസ്വേള്ജം മത്തിജന്നവനയും-__ഇജ്ജനെ ഇന്നവ 
ന കനെ താന് പാരമികെന്വ താന് അറിക, 

ശോക. 
സമേപേസ്ഥാനികോ ബദഷ്യം 
പ്രദഷ്മോ ചോരമാഗ്ലൂണം 
കഷ്ട നാശരികശ്ചാന്ത... 
൪ നിര്ദിഷ്ഠഹേളുി;. 

നം 

ക. ചില്ലി 
ലം 
(ക അപ്പോം മന്നം 
ക്ട 
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തിന്നു പൊടിളാവിതു:_ഗോപപതിവേന് ശേകി, പഞ്ച 
ക് മക്ഷിക്ഷമധന്ം സ്ഥാനികതാലോന് മ്ഭതപപങ്ിനുയ 
ജാഭലാന്വ ക്ഷികകമവന്. ഗോപപന്നോടം സ്ഥാനികനോടം ശൂ പ്രമ 
ശാല പത്തില് കമ്മ ആടായിപ്പിയ. നാഗഭികന് നഗര 
ത്അിനനക്ടൊയിപ്പിതു; കീഴ് ചൊന്ന ോതുകഷമളക്കൊണ്ം. 

ാതുപകമ്മാഭിയഥം ഏവ സൂം മുടിഞഞിും 

4 ങ്ങളു പകല ചവി 



പ്രകരണം 82. ആശ്ുമൂതകപരീക്ഷാ. 

തൈലാഭ്യക്തമാശുമൃതകം പരിക്ഷേത. 

(൭) നിഷകിര്ണമത്രപരിഷം വാതചൂര്ണകോഷ്ഠ 
ത്വക്കം ശ്ുനപാപോണിമയീലിതാക്ഷേം സയ്യഞ്ജന. 
കോഴ്സും പിഡനനിരുദ്ധോച്ഛുചാസഹതം വില്യാല്. 

(൫) തമേവ സങ്കക്ചിതബാഹുസക?ഥിമുദ*ബന്ധഹതം. 
ിദ്യാല്. 

ആശുതേകപടിക്കാ ആയി സുതം. ആമ്മേന് പണ്ണും 
ചമയവുമില്റിയെ കഴുകി ച്രത്തവന്. അവന ആദോയുമാവി* ചം 
ഭിന്വിതെയിതു സ്ൂത്രാതിലം. സംബന്ധം:---കിടം ഭൂദ്യപഹാോ 
യ്മ! കണ്ടകയാടൈഡ്റിയം ഇപ്പോന് പ്രാണാപചാടിക 
ഭൂായൊള് പ്രധദേകണ്ടകടൈ്ചെഡ്ലിന്റിന്ധിതു സംബന്ധം! 

ആ്ുമുതകതായോമ്ക വന ണ്ണകൊണ്ടു നിറപ്പൂശിപ്പടി 
ക്ഷിക്കു ഏന്ണ പൂശിനാന്!" ഗമോ പ്രഫാങ്ങെവ് മളില്ല 
പടി. വെലിലലപ്പജലതിന്നനയൂപമായി പരീക്ഷിക്കാം. 

ബ്ര 
പ ന ലി കകക ജട ൫1. 
ച പികിിനി 
0. ബാരികലകക നിക 

ആള ോഷണടം 

ര ജത? എന്ന ആലയവും അരം ചിന നോക്ക 

പ്രയം ഇപ്പോ വേളപ്ടക എന്നാട രൂപം “ഭി 
ന അഭായു്യാ വന്നി 
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(9) മുതപുടിഷം രിക കീഴ്ുിായിടിക്കിലം;, വയിവ! 
തോലു വാരേപര്ണ്ണമായിടികകിലും, കാലം കയും വീമ്കി ഇടിക്കി 
ചം കണ് തിറ? ചത്തു പരിതമായിടിക്കിലു, കഴുത്തിലൊരു 
(ഭിണപ്ര്ചയിടികകിലും, കഴക്ു പിചു കൊന്വിതെനറരി 

(൫) ഭച്ൊന്ന ലക്ഷണമുടയനായ്' കൈയും കാുമിട്്കിയിടി 
ക്കിൽ ആോററി"ക്കൊന്വതെദ്ധതറികം 

(9) തുനപഠണിപാഭോദര മപശതാക്ഷ മുഭച്യത്തനാരി 
കവരോപിതം വിദ്യാം. 

(4) നിസ്തൂബ"ധഗുദാക്ഷേം സന്ദഷ്യജിഫവ മാധമാ.. 
തോദര മുകേഷതം വിദ്യാല് 

(9 ശോണിരാനുസിക്ം ദശാമിന്നഗാതരം ക്ല. 
ക്രിവ ഹതം വിദ്യ. 

(൫ കയം കലം ലിജി; കണ പോഷഡി? മുരിഞ്ഞില് 
ക്ഷ ്തില് ക് ഒടിച്ചു കംനവതയയരറിക. 

2. എമ വന്ത് 
നിനി 
ളാ എ ളള ജിടി ഭേ ഏം ഏര് പടു പ ഡേ 
ചിക ര പുരു ക 

ജില. 4 ര. മേം 

നി 
കലി മോം കയില് ചൂലില് .. കയിക_ശൂലരടിക_ാച്ച് എന്നം. ഇ 

അ സി ന ഡയ, ് ട് 



പ്രക. ആത്ുത്തേകപരിക്ഷാ ി 

(൫) ശുഭം കണ്ണ നിയു്േമായിരിപ്പിതെന്റവാദം പറപ്ടിടി 
ക്ല, രാവു കടി ടിക്കി, ഖയര വിമിയുമിടിക്കില്, മക്ക 
ക്ഷാന്വഭേധ്ധതറിക. 

(൫ മേല് ജധിരമ ജി തക്റിടിക്ടില് തടി കൊണ്ടടിച്ചു: 
കാന്വതന്പതരിരം 

(൧) സംസ്ക ടിതഗാതൂമവക്ഷിപ്പം വിദ്യാ. 
(9) ശ്യൂവേപാണിപാടേന്തഖം ശിഥിലകാംസതോമ.. 

ചക്മാണം ഫേനോപരികഭാമഖം വിഷമമതം വിദ്യാ. 
(൫) മവ സശോണിതടംശം സ്തയുകിടഫരും വി. 

ഭ്യാല്. 
(൫ പിക്ഷിപ്തവസത്രമാത്രേ മതിവനന്തവിരിക്തം മെ. 

ഭയോഗഫതം വിദ്യാ. 

ഗ്ര മടിഞ്ഞും കീറിയ ഇടിപ്പിങ്കില് പ്രാസാഭികളില് 
(൭൯൨ വീഴ് ഒ്ഞിക്കൊന്റമ!? അറിക. 

(0) കൈയും കാലും നഖം ലാവ 1രീറമായിടിക്കിലും, മാസേ 
മം ദോമങ്ങളും, തോലും ശിശിലമായിടിപ്പിതും£ വായില് നൽ ഒഴുകി 
ൂടിക്കിലും വിഷതനേന്൨ കൊംകം 

നം 
ചര 
ടം 
കിം മം കക ഉദയാ പഴ ഭൂ 

നന്ന 
മോചന ഇല്യ 

ളു: കിം (യിലും പിള 
ലയവും 

ലിലും നോക്ക ലായി ഭവാ. 
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൫ കീലാന്നെ ലക്ഷണമയവമനെ ഭധിരത്തോട കൂടിയ 
എിരേപാട'ളഖാകില് പന കിലു ക്ൊന്തെയതറികം 

൫ പടയും കാലും കയമങ്കായിത്ജെ ചിതറി, പെരുക 
ക്കാന് താന്, പെരുക വിേലിച്ചു തന് ിടക്കില് മനേരസയേഗം 
ക്ട കെന് തെദ്ധതികം 

അതോന്യയതമേന കാരണേനന ഫതം ഫത്വാ വാ ണ്ഡ 
രേ ഉട്ബന്ധനികൃത്തകണ്ണം വിദ്യാല് 
വിഷഫതസ്യ മോജനശേഷം പയോിഃ പരീക്ഷേത 

ഹൃയോടുദധൃത്യമ് പ്രക്ഷിപ്പും ചിടചിടയേിന്രധനു.. 
വിള്സും വം വിഷയുക്തം വിദ്യാല്. ലാസ്യ എയോ.. 
ഭശ്ധോം ദൂഷൂാ വ. 

ഇച്ൊന്നേ ാരണങ്ജളാല ൯ മകൊണ്ട കൊന്വവ, ണ്ഡേരയ 
(ഞിനാല് താന് അാറിന്വച്ഛിരിക്ഷില് ലത്തവടനൈ മാററി ലച്ാല് 
ത്തു കയിവ പട്ടമദിയുമതുംകാണ്ടറിക! 

നന; 

യ ചേ ിരില് വിടി 
09. മങ്ങി 
04. പയം ൃഭയയായികാട, ലു “്തതവിലേടകലുടോ 

(ക മഴിചവകെ ഭനനേ്ങര് കടപപേുകഷോം കോന്നി ഷം 
തം കാ മിക കുക ചെയയമോന്റി കം ഖം 



2. പ്രമ. ആകുമൂതകപരിക്ഷാ ത 

(ലിഷ പട്ടു പത്താന്. തോന്വമില് ഉണ്ടു മിജ്ചിയ ചേ 
പ്രംണികാക്ക് ഇട്ട അവയ ചമോവമകൊണ്ടരിപിതു!'€, കരം! മറിച്ചു 
(തരീജിചിട്ലോലെല്പ്പുടകിലും വിഷയുകതമന്പതിക ചുടപ്പോണ് 
എടയം വേകാെ ഇടിക്കിലും വിഷത്താല് ചത്തോ തറി; 

തസ്ധയപരിചരരകജനും വാശണ്ഡപാരുഷ്യാതിലണ്ലം- 
മാര്ഗേത. ദുഖോപഫതമന്യപ്രസക്തം വ സ്റ്രീജനം, 
ഭായയിവ്ൃത്തിസ്്രീജനാഭിമന്താരം വഠ ബന്ധും. തദേവ 
ഫതോടബഭ്ധാസ്യ പരീക്ഷേരു. 
്വയമ്ബേ്ധസ്യ വാ വിപ്രകാരമയുക്തം മാര്ശേതം 
സിക്ഷാം വാ സ്്രീയോട്യദോഷ്ം കമസ്റ്റയിരം 

പ്രതിപക്ഷവേഷാം പണ്യസംസ്ഥാ, സമവായോ വാം 
വിപാദപേദാനാമന്യതമം വഠ രോഷസ്ഥാനം. രോഷ 
(തിമിത്തോ ഘതേ. 

ഇനി വികമിടമവകനെ അദിയുമാര ലാല്ലിന്റിു. പരിച 
കറ വാഗ് ബ്ഡേപാജേ്യത്തികാല് പീഡിരതനായിരുന്നവന്! പിഷ 

ചിക ൮ 
നി 
നി 

ത്തില് പരോ പരിക്ഷ (രാമ ജപി 
ളാ) എനത് മാമന്. ജയ യായി പാം വാണ 
കോളു എന്നം വേം കൂടല് പൂരമായ നം 

[ന ളും 
യം ര എം കരളില് മ ണ്ട (യിരം ഉ 
[നിതി ിിില് 

(ജട മ) എന മിള പ്ര പഠ ശയളതികളില് ളാണ്, 



൩൮4 കാകി ഭം ശോധന] 

മിടാനമടുക്കി*ം, അവനയുമോയിപ്പിു. ദഖപേചാതജമായി 
അന്യയപ്രനകതജമായിരി ഷം സ്്രിം ഇടവാനമടക്കം!?, ഓയമെത്തെ 
അന് സ്്ീഭനത്്താന് അഭിലില്ലു സപിണ്ഡന്മിടവാനടക്ം. 
കൊ൯റിടട് ഞാറവവുമിപമേളേ! ഏമ്പതറിിതു 

(താമ ജോന്വലാകിലുടം ആരിവക്ഴ പടിപേം ലൊയ്്ാമന്റ 
രിപിമ 

കൊല്വാന് നിമിത്അമിപയള്ം: സീ നിമിത്തം, യല്ല 
രരിമിത്തം, കമ്മല് നിമിത്തം, (കമ്മ്ര്ഭായാവിതു ഭാജകലാടി 
രിജോഗം) പിശഭിഞഞാ൯, ശയുവെന്റൊള്ള ടോഷത്തിനാല് താനം 
പ്രണയത്തിലെ പിശിനഃല് താം ശൂത്തില് "ച്ചു പ്രാധാന്യ 
പ്രികിക്കാന്ം വിവാ വിവാാടിസവയുകതങ്ങളൊന്വ 
പ്രിശകിങ്തന്-_.ഇവു ഷസ്ഥാനുമൈര്ില്. ഭാഷാ നിമിത്തമായി 
ക്കൊ്ലൂമഡ 

സവയമാദിഷ്ഠുപുതുഷൈര്വാം ചോരൈരര് തമി. 
ത്തം, സാാൃശ്യാമന്യവൈരിഭിര്വം ഫതസ്്യ ഘാത. 
ഭാസന്നേദ്യഃ പരീക്ഷോരു. യേനാഫുതഃ സ്ഥിതഃ 
പ്രസ്ഥിതോ ഫത്രഭൂമിമാനിതോ വാ, തമനയുഞ്ജിത. 

യ ദം 0 നിലം 40 1 
ന യിലും വികി 
അയം ജാർ ഡ്യു 

വകാരം 
വം, സോം (ാഴിതി യോജ 



(൭. പ്രക. ആശുഭൂതകപരിക്ഷാ ി 
ഭയ ചാസ്യ ഹതഭൂമാവാസന്നചരാ താനേകൈകശ 
പ്ലേ. കേനയേമിഹാനീതോ ഹതോ വാ കഴ സശ്രഃ 
സങ്ഗൂഹമാന ഉദ്വിഗ്നോ വാ യുഷമാടിര്ടടഷ്ട 
തതി. തേയഥാ ജ്ലയയുഃ തഥാഗ/നയുഞ്ജിത. 

കറാമ ചെഡ്ണി അവമൈക്കെണ്ടുതാന, താനേ താന് 
കൊ് ിതു. രമര് അത്റം നിമിത്ത കന്വര്. ഒരുക്കല് 
(ലാ നിനൈല്ു വന്നവള് സാദ്്യത്തിനാല് നവ നിന്റവ 
കാല്വാനേമടം, അതെല്ലാ അരികും പക്ത്തുമേലമവടൈ 
ക്കാണ്ടറിക. ചത്തവെന വിടടി്ഛുകൊണ്ടിപപോജവനയും കൂനിന് റ 
അയം കൂരപ്പേഡനായും, ലത്ത ജിലു കൊങ്ളുവന്നവനയും ലെവ് 
നയും ഇതി" ആഭാജിപ്പിതു, യാവര് ചിലര്, ഇവന് 
ചത്ത ജില ചാ്താമളവരം, എല്ലാളയുമെടമ്തരമയ! വി 
ഭിലു പിചാഭിക്മാവ്._- *രിവിമട ഇവനൈക്കൊണ്ടുവന്നോ 
കൊന്റോര് ഭര്! ആയയുധഷൊസ്നായില്ലു നടന്നോനെയടൈ 
ക്്ിതെ൯൨ വിചാഭിച്ചന് അവരം മഷൊന്നവണ്ണുമോാിപ്പിള 

കി ശോക. 
അനാഥസ്യ ശരീര. 
ഭൂപഭോഗം പരിച്ഭം 
ഡ്രം 
ഷ്യം തപവയവഹാരിണ 
അന്ുയുഞ്ജിത സംയോഗം 
തിവസ്സേം വാസേകാരണം 
മ്മ ക വ്യവഹാരം ച 
(തതോ മാഗ്സൂണമാചരേല്, 

വേഷം വിഭൂഷാം വാ 

യവന ലര ൮. 

കി. ടി. പൂ്ിടെ ജല പഠിച്ചേ 



ന ഷിയ 1 കശോധനളി 

ണ്ട പൊളി അനാഥന് ലയ്തുകിക്ഷേമവരന 
ക്ഴ്ടാല് അവയ ശരി സേേമായൊള്ള ഉപഭോഗം മാല്യം, അനു 
ലേപനം തേന്റിജോതി, കട, ചപ്പു" ഏന്റിമാതി; പിക്കും 
സ്തരം; വേഷം, മിര് ീണ്ടിരിപ്പിത, ചിടേച്ഛിരിപ്പിത ഏന്ദി 
ജോതി ഭൂഷണം അലധമമന്റിജോഭി, ഇവന്ശരീസ്ിമായിരന്നു 
മാഡ്ലാരികക്കണ്ടു മാലാകാരോഭികകളെ വിചധരിപ്പിതു_ വരെ 
ിരിപ്പിര! ആടോ കൂടി ഇടിപ്പി! അവിടെ ത്വാ 
നിമിത്തം? ഇവനു യ്തു ജീചിപ്പിള? ലയവഫമധിട 
൭൯൨. ലിചാദില്ലു കൊന്റവകള പിന്നെ ആരായിപ്പിു 

രജ്േശാസ്്രഡിഷൈര്വാപി 
കാമക്രോജവദശേ യഃ 
ഘോര സ്വയമാത്മാനേം 
ബ്രീ പാപേന മോഡി. 
ജ്ജ രാജമാര്ഗേ താം 
ചണ്ഡാര്ലനാപകഷയേരം 
൩ തൂശാനവിഷിസ്ററഷിം 
(ത സംബന്ധിക്രിയാസ്തേം 
ബന്ധുസ്റ്റോം തു യ കഷ്ാര് 
പ്രേതകാഴ്്രിയാികിം 
തതശതിം സ ചരേല് പശ്ചാല് 

ജനാടവോ പ്രച്യതേ 
സംവത്സണേ പതതി 
പ്രതിതേന സമാചരന് 
ജാജനാല്യാച്േനാടയതോര് 
തൈശ്ചാസ്യോപി സമചേരന് 4 

കണ അരാ എനന 
3. വ മിമി, പ്രഭോ ഗോ, 9 ബാക്കില് ഇട അയ ക്ക ടിയി 



ഇ. പ്രമ. ആശൂുദ്തകപരിക്ഷാ ി 

കജിഡകൊണ്ടു താന്, പുടവകകാണ്ട താന്, ഞാന്വ താന്, തന 
ക്്തിത്താന്ം വിഷ കില്ല താന് ചാവാന്? യാവനൊരത്തന്, 
രൂ ചെയ് വോ, അവൻ ൂഷാട്ഫാലത്തോട വേദപപടടം, 
ഇവനുയും ലത്താപ്പാണ് അയര്പരുന്തെരുവിന്യടെ* ഈട്പ്പിതുഴം, 
ജാഗാഭികളിലം അവന വജ്ജിക്ക. അവന്നു ഷം കെടടവിതു 
അശ്വമേധം ഭയ്താല്ട അല്ലാമമാലവന് പതിതം പതിതടോട 
ജാജേനം2", അധ്യപേനറം യോ എന്റിജോതി ചെയ് കില് ഒര 
(ജില് പതിതഭാവര് പിന്നെ അവേള$ക്രടി ഖയവഫമിക്കമലും 
്രതിതനി 

ആഗ്മുതകചരീക്ഷ മുടിഞ്ഞു. 

ക 
പി ചം 
ടം കം പേത 0) 
പിയ 

രെ വ്യ നന കം ബാസിയില് ഉരി 
(7 യിരു ഇടാഭറ്തേ രിച്ച 

(9 അജ ഭു ജനന അന്നേ സ 
കം. വലിളുനാം 0 “ജള ള്ോസനദകൊഷ സമയത്തില് ഇടം 



പ്രകരണം 83. വാകൃൃകമ്മാനുപ്രയോഗഃ 

ഷിതസന്ന ധര ബാഫ്യനോമാഭ്ുന്ത്രാണം ച സാ. 
ക്ഷിണം അഭിശസ്ത്രസ്യ ദേശജാത'ഗോത്ര്ാമകമ്മസാര 
സഫായനിവസോന് അനുയുഞ്ജിത, താംശ്ചാപദേശൈഃ 
പ്രതിസമാനഭയേര്ം. തതഃ പൂര്വ്യുസ്യാഫാഃ പ്രച്ചാരം 
ത്രോ നിവാസം ച ആ ഗ്രണാദിതി അനുയുഞ്ജീത. 
തസ്യാപസാരപ്രതിസന്ധാനേ ശുദ്ധ സ്യാല്. അന്യഥാ 
കമ്പ്രോപ്പ& 

പാക്കം മിയ സൂം. വചാനാകൊണ്ടം കമം 
കൊണ്ടും ശാമഭിധഫിതമൈ വിചാഭികഷമ! ചെഡ്ലില്റിരെഡിതു 
്ൂത്രാത്ം, അഥവ കമ്മ നോവതറിങോല് രനതരൂപമായൊള്േ. 
പ്രയോഗത്തെയും, (അനുതൂപഭമന്വം, ല്ലുമവി ങ്ങ" ക്സില് 
രിതിയ സൂത്രാത്റം, സ്ബന്ധം._ശാടിലിംഗേ്ങക്ഷ വൃ 
ചാരം സിക്കമകിന്റമയലേം 4, ണ്ിക്കമതു ഭയപ്പട്ട ള്ളം 
രു? കള്ളം ചില(൫) പായി റയലും; തിശ്ചയിപ്പാനായ ക്കൊണ്ടു 
ാക്യൃകമമ്നേയോഗ ൊല്ലിന് റിതു ത്തു സംബന്ധം. 

നനതതതതനതത്തത്ത 

ള് എനം ഗണക ഭിം ജയില് ചേരി 

കാട മ യഷ്്ു ിജിസര് (ചിക്ക 
രം 

ടിടി 



൭, ലര. വാഭ്യകാനുല്ിയേഗേ പി 

(ഷിരസന്നിധ' മേന്റതിന്നു പൊരിമാലിതു_.നെമിക്ക. 
പ്ടവനുടയ സന്നിധിയിലും തന്നകത്നോമ്മ ജനത്തിനു സന്നിയി 
ിലുിവച്ചു ശമ്ധിതാഭിഷതനെ മേോടികളെട്ടം വിലാടിപ്പതും 
ദേശം, ജാതി, ഗോത്ര, നമ, കമ്മ, ധനം സായ, നിവാസം 
എന്റിലെടടും ലിചാഭിപ്പി. അവി? യുക്തിയൊടും സാക്ഷിക 
ടം തൂ ്യതിപാമില്ലു വിചടിപ്പിതു. യനമിളന്തതി൯* തലനാം 
(൫൯ പോയേടമും, പൂക്കും, തണ്തൈമമും, ഇജുന്നേടമും ചൊവ. 
ഇടയില് കിന്നേമും തന്ന്ിടിമേളവമോ്ളതെല്ലം വിചാഭി 
ല്ലി. അവനും സമ്ഷികളടേമപ്പിച്ചു പട്ടാഞ" കൊള്ളു 
വോനാകില് ശഗുടോനാഴിം സാക്ഷികളെ പ്പിക്തതാടികില്* 
ണ്യം, 

ത്രിരാത്രാടൂദ്ധമഗ്രാഫ്യഃ ശങ്കിതകഴം പ്ച്ാരവം... 
ഭന്യത്രോപകരണടര്ശനാരി., 

അച്ചോരം ചോര ഇത്യഭിവ്യഹേരത& ചോരസഭമോ 
ഭണ്ഡഃം ചോരം പ്രച്ഛാദയതശ്ച. 
ചോരേണാഭീശസ്തോ വൈരദവേഷാഭ്യറം അപദിഷ്ടുകഷ 

ശ്രദ്ധ സ്യാല്. ശുദ്ധം പരിവസേയത॥ 
ണ്ഡ. 

തിലും മ 

0. യ ലോല കാം ഭീ. ടെ ഭാ തവടിര്ിന 
കന ഗല ക തുട ന്ന 

ങ്ക (രും 
നം കളെ 

രിക ടാ്ില്. എ "പരെ കാണാക്കണ്ണു 
പ പാം പ്പികകാടാികിഷ എന്നം വം ഭില് 
ന കന്. 

മടി അവോ ചി ളിലെ പന്ന 
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കൂണ് കഴമ മിതൈ പിടിക്കപ്പറാനന, എന്തി 
രി അവനെ ഒടടതി൯ രനാ വിചാര 
പ്രജാ മാന്ാപായിട്ടു ഉപപകണമകളോട കൂപ്പിടിപ്പിതുല്, 
പകാലം ഒന്നം കഴിക, 

കഷ്ാരേനൊരത്തമനെ ഭക്ളുനന്വ ഭാ്മിയാല് താന് 
പ്രദ്രോക മറിന /മാകം ചൊല്ലുകില് കമ ഭാടൊ്ത ബ്ഡം 
ൈക്കുക്കടധിയന്ു കന ഒളി വച്ഛുകൊണ്ടിരിക്കിലും കമ 
മക്കം ര്സ്വേം പ്പി 

കള്ളന് ൈരത്തോല് താന് ലോത്തല് താന് മറെറാതതമെ 
(യും ചെല്ലവോനോകില് ചൊ്പ്ടവന് ഗൂഭാന്ം ഗുഭോനായികന്ന 
ന ിടാതെ ഇന്ന പ്രഴവിന്നു പൂം സാഫസ്ഡോം, 

ശങ്കാതിദണുന്നമുപകരണ, മന്ത്രി, സഹായ, രൂപം വൈ. 
രാപ്ൃത്യുകരാന് നിഴ്്യാഭയേര്ി. കമമണശ്ച പ്രവേശ 
്യോദായാംശവിമാമൈ; പ്രതിസമാനയേല്. ഏതേഷാം 

8 ചള പാടി. 
2, എക്സല് എന്നില് ഇ പ്രഭോ ബായി 

ലം ിചാോ ന്തി ജന് സാജി, 
ഭം ജവ കടില മയ ഭികിലാരതുകൊയടം ശി പിചു 

പും ടൊനങ്ങര ചാല് ടന മം കിഞ്ജാലും പിള 
ഭക ബിം 

൫. ചുമ ഉളം മുളള ദ ആഭ, (മനം മേയ, ലാമ മി 
യ്ക ഴം അഭി ഇച്ുകന്ന ജികെ ആസ്സാം 

1 അജയ ആലു, രും ജിഎം 



9. പ്രക. വാക്യകമാനുപ്രയോഥം [1] 

കരാരണാനാം അനുഭിസന്ധാനേ വിപ്രലപന്തമചോരം 
ില്യാര., 

കള്ളനെന്ററിയപ്പടടവനുടയ ഉപകരണം മന്തരികളം, 
സായം, കട്ടുകൊണ്ടു ധനമും അവജം!/൦ കമ്മകമയയമിത്തയവ 
യിമിനൈ കൊണ്ടേ സാധില്ലുകൊമംവിു.4 ശൂടടകോണ്ടേ ന 

ഭമേങ്ജനെ ൂറിള്വാവ? ആര്കും പാല് ക്കോ? എന്തു പുക്ഷ 
4 ൂഡമായിമന്ന മമ്ജിക്യിലിരന്ന ധനമന്ു വേ്ജിയ 
പട നിക്ക കൂറിടിപ്പടതെങ്കിത് 07 എന് ലിചാടിച്ചല് 
(അവന് കുട്ടവേനോകില് കമ്മന്. അവന് കാട്ടാതെ അസംബന്ധം 
പരറകില് കടമല്ല മേന്ററിക. 

ജി 20. 
ഷം 
കവ 
10 പയാ. പിക യി പടോം 

൫. വളം തിന പി കായ കം ത്ത 
ക ലാം 

1൭. ഴേ 

90 മം ജി പാർ ര കഷം ചം പകം 
ഡം. പക ര ഡാം ഭം ലാം. അമളി ആ ഭോയ്് 

പ്പാള് (൭). 

16, എര എളു? വേഴുു ആവല്്പിക എന ജിജു, 
0. വിക രൂപം ശൂ 



മ കൈലി ൨ ശോധന] 

ദൃശ്യതേ ഫ്യച്ോാപി ചോരമാര്്സ യള്ല 
ബന്നിപാതേ ചോരവേഷശസ്്രഭാണ്ഡസാമാന്േന ഗല. 
ഫ്യമാണോ ദുഷ്! ചോരഭാണ്ഡസ്്യോപേവാസേന വരം, 
ലഥാഫി മാണ്ഡ്യ കമ്മ്നശയോര് അച്ചേരോം 
*ചേോരോസ്തരി? ജതി ബ്രവാണ 

തസ്ത്ാല് സമാപ്ലുകരണം നിയമയേല്., 

എന്തിന്നു തിപൂദ്ം പരീകജിക്കില്വതെന്റാല് പിര്മ്ദോഷേ 
നൈ ്രോദിക്കമതുിപ്പാഷായി. നിര്ഭയം പീഡിക്കാടടുക്ക 
കമര് പോം വഴിയെ അറിയാതെ പോ്ിട്ടു താവം അവളോട 
രിത ഉടന് പഴി പോന്ിട്ു താന് ചോദന േഷസദശ്യ 
ക്ഞിനാല് താന്, ശസ്്രഭാബ്ഡോഴിസാദൂശ്യതതിനാല് രാ, കമര് ക൭ 
രമിവനുഭയ സമീപത്തി്ട ലച്യ കണ്ടതാ, കള്ളരനറിയെയും 
കടമമൈന്ി പിടിപ്പു. ആ്തിമോസ്ധയയരാകിന്റ ഷി 
്ഡിക്ഷമതു മയപ്േട് കള്മം വാജി! ഭവേ്പാന്. 

ആകിന്റമധാല് നിശ്ചയമായി ങലുകൊ്ടെനറിയെ നിുഫം 
ചൊയ്ലാകാ ഏൃന്റിട്ട പരിീക്കായതം ചൊല്ലിന്റിതു 

തനപേരാധേം ബാലം വൃദ്ധം വ്യാധിതം മത്തമന്മത്തം 
ക്ഷുല്പിപാസാധവക്ളന്തേ ത്യശിത മാമകാശിതം 
ഭര്ബ്വുലം വരനന കമ്മ കാരയേല്, 

നോര് ഴം 
1. ശിിളുലാര് ഇളം 
കം ഴി ളഞ്ങിം ബേ 
20. ശുഭഫലം ചേര്ഛട ഈ മായെ ആണിഭണയുര് എട 
ളും തി. 



9. പുക. വശ്യമായ [1 

തുല്യശീല പും്ചലീ പ്രാവാഭിക കഥവേകാശമേോ. 
ഭനദാതൂഭിരപസര്പയേല്. ഏവമതസന്ദധ്യാല്. യഥാ 
വ നിക്ഷേപപേഹരേര വ്്യാഖ്യതേം. 

ആപ്പൂദോഷം കമ്മകരരയേല്. 
അതേചവ സ്്രിയം ഗര്ഭിണിം സൂതികാം വഠ മസ. 

വരപ്രജാതാം, സ്തിയാസ്ത്രര്ധകമ്മ. വംക്യനുപ്രയേട. 
മോ വാ. 

ബ്രാഹ്മണസ്യ സത്ര പരി ഗൂഹഃ ശ്രുതവരസ്തപസ്വി- 
ശ്ച. ത്സ്യാതകൂത ഉത്തമ ദണ്ഡഃ കത കേയി. 
ശ്ച കമ്മണാ വ്യപോദനേന ച. 

ഭിമഫീതനേ കല, മവുപേരാധതനയം, ബാലയുരു 
്ൃദധിതനയും ഉന്ഭില്ലവനയും, പരയിള്ാ നാക്കു ഇവി ന്നവ 
(തയും, പെരുക ഉണ്ടിുന്നവനയും, അജിയും ദ്യലനയും- ഇവർ 
ഉ ്ബഡികമക, 

ഇവമൈള അറിയുമാറാിയു.-ത്യശിലമേരക്കൊണ്ടും, പുംശ്ധ 
ലിയെ ?!കക്കാണ്ടം, ്രാവഭികമക്കണ്ടും, [എന്റ വാക്കി 
കാ, കശ പറയമവ്ക്കൊണ്ളം ഒറിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ 

തനന 
മം ചി ാജാഷരാണില്യോഷ ഇമ. 
ക. ടമാ (ളു. 
ശം എ. ര രിപരകരണിൽു._ 
കുതിര 
തൂ കാ 
കര നാപി യി. 46. 

ചം പ്രായാമ്കര്_ പാേഷികം (യക്ടും പപ്പി, മകാ 
കല യായ വയം ഗി ഡാക്ക സിം നള (൫൩. 

ക ടി ഭാവാ 
കണവ ദള 



ടര് ഭാാമകൌടലിയം 18 കണ്കശോധനടി 

ഭണ്ഡിക്ക, അന്റിയെ നിക്ജേപം അപി്ചവൈ അറിവാനുള്ള 
ഉപായം കളള കീഴ ചൊന്നു ഇയും. 

ിശ്ചിതമദഷനാജിരന്നവനൈ ഭണ്ഡിഷമാവ ചൊല്ലിന്റിതു 
ണ്ഡ. 

ശിിണിയയൊള്ള സ്റരരിയ ഒണ്ഡിക്കലാകരം പററി 
തവളയും ഒരു മാസം ക്ഴിഞ്ഞെന്റിയെ ണ്ഡിക്ഷലാകാ. ണ്ഡോ 
കൂടില് പരന്നു മചാനന ഭണ്ഡത്തില് പാതി സ്ത്രീക ണ്ഡ. അന്റി 
യേ വാകൊണ്ട തരാററിജാി*ലുമമയും ദോ്ത്ടിന്നു ക്ഷ, 

്രാഹോനൈ ഞ്ഡിക്കമാറാധിളു;__സത്യത്തിനൊട ചൂടീ 
പ്രി. ൂതവാനുമായ്' തപപസ്ധിയുമാധിടിക്കില് ക്ഷയിവൈശ്യ 
മായേ സത്യത്തോട് ചൂഴറീപ്പിതു. ബ്രാഫണൈ ഇമ്ഛുന്നു 
തില്കാട്ടില് റ്പടീക്ഷിക്കില് ഉത്തമം സസ. 

ടം പില: 

മം കാരിക രീകിജുക പോടു യ ഇ ക്യ 
കക ഓടുക എന്ന വിച്ചു ദളും മോഡിയും 
മോള് (ടിജു ആനോടം ഴി (൭. അ. 

൭ അഭി എനാ ടൂ സരിക പിഴച്ചു ജജ്ളികും ഓം 
ടി രിയിൽ എന്നം, ജേ വൂഭയമോഡിര പഠ സ്പ 
ന്നോ സുമ, ബിക സംബദ്ധിച്ച അലം ചെയ്യല് 

ഭും ജിനി പി (0 
നകി ജോം പോല് 

മ 
നി 

ലിച്ചി. പഥം പിണം ചൂട (രം ബു 
പുളക എനു മലി, ഇ്ഥമതില് മാ ങ്ങളിലും ഇമ 

29, ജാം യിഖന്ം, പേന്ധിളും ബതരപരിയം.ള 
ല്പം അജ പാ 



൫. പ്ര. വാഭ്യരമാരുപ്രയോഗം ി 
്്യാവഫാരികം കമ്മചതുഷ്ഠം__ഷഡ" ബ്രോ, സപ്പ 

കശ, വവുപരിനിബന്ധരം ഉടകനാളികാ ച. 
പ്രരം പപേകമ്മണമം നവവേത്രലതാഭോശകം, ൭. 

ൃത്വേഷ്ടെര, വിംശതിൽ നക്തമാലലതം, പത്രം. 
ല് തലം വ വൃശ്ചികബദ്ധരം ഉല്ലംബനോച ദോ 
ൂചീഫസ്സ്വയ യവാഥശുപിരസ്വ ഏകപര്വഹേന.. 
കണ"ഗുഖ്യം സ്നറേഹപിതസ്്യ പ്രതാപനുമനേകമഫം 
.ിശിരരതര ബരിബജാഗ്രേശയ്ാ ചേത്യ്യേശകം 
മ്മം 
തസ്സ്യേപേകരണം പ്രമണേം പ്രഫരണം പ്രധാരണം 

അവധരേണം ച ഖരപട്ടദോധഗമയേരി, 

ഭരിവസാന്തരമേകൈകം ച കമ്മ കാരയേല്.. 

ലോകത്തില് ബ്യയവമടിച്ചിങ്ങിന്േറാ! ണ്ിപ്പാന് കര്മ്മ 
അ നാലു ജാതി. ആ ബണ്ഡേകൊണ്ടു തപ്പിയ. ഏഴ കഃ 
ഭകണ്ടടിപ്പിഇു. (യപരിനിബന്ധം% ഇട്ടു ജതി.__മേല് കെട്ട 
ഖാന് കൈയിണ്ും കൂടിപ്പിനനജ? കെട്ടും, അതിനോ$ കൂടക്ത 
യുക്മ), ഉനാിയവിതു ഉപ്പുതീ: മൂക്കിലേറവായകു് 
ഏന്റിൈ! നാലു കമിമജ്ജോം. 

യോം 1. 
ക സ 
29, ലോകരില് രിവിലുള ക്കം ഇടി. 
ര പം പിച്ചുകളില് ലിലി 
മം പേുടിലിലം 
ലം ഏര്രിവു എനം കാം 



കൂട ഭഷകലിയം ൦ കമാനി 

നിപ്പപേകമ്മങ്ങഷ ഭണ്ഡം മരറായ ജാതി മല്ലിന് 
ജട ക്കോലെറവ. മദധതു മഭം പൊളി, തകപ്പിതു പന്നി 
ണ്ടാ ഉടവേഴ്ളവേനി? ഇമജ്__കയിവകകാട്യിയ കാലും 
ചരഭിവിജു. തലയും വഭിവിതു. ഇനി മറെറാരു ജാതി. പുല്കി 
പാപ് കൊണ്ടിരപത ഇുടണ്ി യു. ഭത്അലമാകില് മപ്ു 
(തിരണ്ടു തുട. വൃശ്ചികബബന്ധ?മിര്ട ഭാതി-കകയിടേത്തും 
കാലി കൂടിപ്പിന്നല് കെട്ടമതും, വലത്തു കാലും ചത്തു കൈ 
(ജം കൂടിപ്ിന്നമ?? ട്ടമളും. ഞാറവവുതു ഇ ജാതി. കയി 
ണ്ടും ക്രഭികകട്ിച്ചുമോമി* ഞാറവമതുംം കുല ഞ്ജ കൂടി കീഴ് 
(പാട്ട അേവമതും. നത്തില് സൂലിയേറടി ലൂവർ ചൊറണ്ടി 
പ്ലിമി. ജവാഗ്ര്പഠനം ലെയമില്ലു മുത്മടടാതവാവ" കാപ്പി. 

യു 
പോള 
ര കയം, മള കം നിള പുടം അടി പത്തു 

പം എകെ എ ജിവി 
ശര വ പ (രു പുള്ള, "പൂജ! തില 

ബി കം 
(5 വഴ എനടിത്ില് പരഭോിചിനില്ികം 

ഒം മാനോ ജയം ലിം (0 ഉ (൫ യ0൧. 



൭. പ്രക. വാക്യകര്മനപ്പയോഗം ി 

,അണ്ടായ ട്ട കൊണ്ടുലൈപ്പിമും വിലയ ഒരു പദ്യം ചൂട 
പിള. നെയ. കുടിപ്പിച്ചു വിയിലത്തു തന് തീക്കല് താന് പകല് 
തിക നിര്തുവിതു. കഴിത്നാം0ം ഇരോഭടികയി* നീരില് നിപ 
ജിതു. ബല്ബജ"മാകിന്റ പയളി൯ നയം പടുത്ത, നീര് 
ളിച്ചു കളിമന്നോം കിട്തുവിഇ, ഏന്റിങ്ജനെ പതിനെട്ട ജാതി 
ണ്ഡ 

ഏറ്പംപികംകഷ ഇനി ണ്ഡത്തുക്ഷ വേണ്ടുമുപകണങ്ങം 
(്ിവം, ആണിയും, പ്രമാണമാവിതു ഭ്ഡിനം കച കഷമൊള. 
ലീം, പ്രഹഫണമാിതു പുതകയഭല് ഏന്റിജോതികാം. പ്രയാ 
അമിത ്ിക്ഡ്ൂരിന്റവനൈ നിരത്തുമോററിലെമ്േറ പ്രക. 
അവധാണമാപിഇം ഇങനെ ഒക ശഭിമേയേവമനെ ഇങ്ങനെ 
സ്ിമോര എന്ററിവ്.__ഇച്ഛെന്നേ ഉപകണോള്ികളളം 
കൂപ്പ് വിക്കില്നിന്നറിക. 

ഭണ്ഡിക്കമവനൈ ഒ നാളിടയിട്ടു ണ്ിപ്പിു. 

ല് ൮ 
ന (ഡ്) ഞ്ഖം നിനം കാം കഴിഴിലു്. 

ക. മാതി മര്. 
ന്നി 

ജയ തി ചത്തിവഖം പടക മം ടി പോലയ 
ഷം ഗസ ഗിഫു പേ 12. 

൭. ജിഷ. പം (പി. (ഭാ. 
കം. കളയാം 
0. ജിനു. "ആറു ഭം പോകയോ ആ. 
പ ചപേന്ന ആചാ പ്രിയ പാസ മല 



ളൂ ഭാഷ്ാകൊടടലിയം ൩ ശോധന] 

പയുവകൃതാപദനം, പ്രതിജ്ഞായാപഫരണം, ഏക. 
ദേശരൃഷ്ലളവ്യം, കമ്മണ രൂപേണ വാ ഗ്രഹീതം, രാജേ 
കോശമവസ?തുണന്തം,, കമ്വേധ്യം വഠ രജേവചനതിം, 
സമസ്തം വ്വസ്തമഭ്യസ്തും വം കമ്മ കരേയേരി., 

(സര്ല്ലപേരധേവഷപീഡനിയോ ബ്രാഹ്മണഃ. തസ്യാ 
ഭിശസ്മുങ്കോ ലലാടേ സ്യാ വ്യൃവഹാരപതനായ. 

സ്റ്റേ ശവം മനുഷ്യവധേ കബന്ധം, ഗുരതുതല്ലേ ഗം, 
സുരാപാനേ മഭ്യധവാജ. 

കമമന് കൂടടകട്ടിരന്നവനയും, കചൊല്ലിക്കണ്ടു കടുവരയും, 
ടന്ന ദൂദ്യത്തിലേകേശാര്ാ$ ഴൂ കണ്ടവനയും, അപപപ്രേവേ 
(നിഷ് കൂമണാിതൂംമാജിരന്ന കമ്മമ്മ$ കൂക്കേണടവനയുപം ക 
പിട! കൂക്ക്ടവരായും, ലാഭിനുടയ ധനം മമറിക്കിന്റവ 
നയും, പെരുതാര്ള അപ്പഭാധാഭയവനെയുമം ഭാവിനാഭയ അത 
ഭിക്പയ്ക്ടിയാന്ം തേളും ഭണ്ഡമ്മൂമഭയവനയും മന് പിന്ന 
യും ഭണ്ഡിക്ക ഇയിൽ പോളും ഇ വിധി ക്ഷത്രിയാടികാംക് 
ലിശിച്ചിയു 

(രാണ) ഏല്ലാ അപഭത്തിലം ഭണ്ഡിക്ക ഒല 
അവരെ ഭണ്ഡിക്കമാറോവിതു:-_-ജവന് ചെയ്തു ഭോങം ലോകറിവം 

[ന 
പി 
ചു 0 
ര. പ്പ 
9) കാത വാരി പോം 



9. പ്രക. വാക്യകമമാനുപ്രയോഗ ര 

തായി നൊറിമേലയേളം കാല്ൂവിു. അതു ലെയ്ിനറിതു, അറി 
(ജത മറ ജനം അവനാ ുവഗരിക്കമതൊീവാന്. 

കരംക്കില് നാജടയാളം കാല്ൂയിതു., മനഷ്യധത്തില് കല 
ഥ്" കാലൂയിതു, ഗുതതല്ലധാമനത്തില് ദഗം* കാല്ലൂപിതും 
കം കടിച്ഛോനകില് സുദാധവിജ കാ്ഛൂയിതു 

കേ. 
ബ്രാഹ്മണം പാപേകമ്മോണ. 
ൂരഘുഷ്യാരകരുവ്വണം 
കഴ്ടയാന്നിര്വിക്ഷയം രാജാ 
വസ്സേയേഭാകരേഷു വാ. 

കൂതി പോടിളിത_പപേകര്ക്മായയോള്ള യേ 
അനൈ അടയാളം കാല്ലി ഉന്ഘോഷിപ്പിതും ചെയ്ത ത്തില് 
രില് കരത്തുവിത. ആകകേര്മാന്തത്ില് ിവിയുമമയും 
ജം 

ാക്യേകമ്മാനയോഗം മേന്! സതം മുടിഞഞി. 

ക വന. 
ജേ 

രം ജയ്യും 
(9. ചതില ജോലി 



പ്രകരണം 84. സര്വ്യാധികരണരക്ഷണം 

സമാഹര്തൂപ്രേഷ്ഠാരഃ പൂര്വമധ്യക്ഷാണാം അധ്യക്ഷ 
പുരുഷാണാം ച നിയമനം കരയ. 

ഖനിസാരകമ്മോന്തേരുഴ സമരം രത്നം വാ അപഥ... 
രത ശുഭ്ധവധ, ഫരിഗുഭവ്യകമാുന്തഴ ഫന്ഗു ഭവ്യ. 
ുപസ്ത്രം വാ പൂര്വഃ സഹേസഭണ്ഡഃ. 

പണ്യഭൂമില്യോ വാ രാജേപണ്ടയം മാഷമുല്യരടഭ്പം 
പാദമയല്യാദിത്യപഫരതേോ പേേശപങ്ോ ഒണ്ഡഃ. ആ, 
ഭവിപാമമൃഖ്യാമിതി ചതുര്വിംശതിപണാ. ആ തരി. 
പ്രാമയല്യാദിതി ഷടതരിംശല്പണ. ആതു പണമുല്യം.. 
ഭരിത്യദ്യത്വരരിംശരിപണല്, ആ വിപണമുല്യദിതി 
ൂര്വർ സാഹസദണ്ഡ. ആ പതു്്യണമുല്യടോതി 
യമഃ, ആ അ്യപണമുല്യിത്യത്തമദ. ആ ശം. 
്രണമയല്യരഭിതി വയഃ. 

സ്ധികരണകക്ഷണ'മെയിയ സൂം, അധികരണമെന്വ. 
(ആഅധികരസ്ഥരായെള്ളേ സമാഫര്ത്ൃപ്രൂതികകളെച്ചൊള്ലിന്റിതു. 
(അന്റി ദയാല് പത്തി സ്മാനമമകിലുമമക, അപരമള രക്ഷി 

ര മകിലങ്ങളിലുക്ള ജള അദ്യാഭകഷങ്ങളിര്നിന യിലാ 

5 അവ അമികടനനാല് യര് പിസ്ധാനും ആമ 
രം നം സഗീകിളുമോം ജത വായിലെ “അഡലു 
ശിര അവയ എന്നാണാ) 



ച. പ്രക സല്ലാധിചരണക്ഷണം ി 

മാവ സ്ധികണേരക്ഷണമാപിതു എസ്പിതു സ്രത്ം, സംഖ 
്ഥമാവിതു:__പാജനേപികഞ്ടകനയാര് കാരുകാടിക്ശോധി 
മാറ ചൊല്ലീ. ഭാഭാവിനുടയ ധനപേഫാരികളഴ്സോധിക്കുമാദ 
ഭചക്ിന്റിതിതു സംബന്ധം 

മാധരി പ്രദവും അമൃക്ഷനാരയും അധ്യരപുരുഷ 
യം ഭര കാതില മന്ന എലം ഡ്യവന്വലയം കടപ്പ. 

രതികമമന്തത്തില് നിന് സഃകേമ്തിക്കില്നിന്ഡ സ 
(ഞാനം ഉന്നം താന് അപ്ാഥിക്കില് രവം ്ോം. ബി 
ആവിതു പൊന്, വെടക്കി എന്റിജജോതി. സാരമാവിതു ചന്ദനം 

അകില് എന്റി ജാതി ഫല്ഗുദരഖ്യം അന് തുപസ്തരം താന് കഥം 
ക്കിക പൂട്ടും സാസ, ഫമഗു ആവിതു പരത്തിയയന്ം 
(കൂറ, പടഭമെന്റി ജാതി. ഉുപസ്ത,മോവിതു തുപകരണമം0ം.125 

പരബ്ദയൂടിയില്നിന്൨ മാജപ്പയമൊരു മേശ! ലീല പെ 
കൂതു കയോ) ജാല മാഷകി* ലിലപപരമതു തലയ ?(), അപ 
ക്കില് പില മുഴം. പഴ ലിജ ചീകഷം 
(അയമേതേകം ത്രേന്റി്ജോതി വിളയും ഭൂമി. മര മാഷ്ഷകം യില 

മം ഉപവി തിരയും ആയല്ല എന കാര 
ര ില് 

ത രം ടിം പയം നിന് ടൂമന് അടിയി 
യ ഇ നന്ന വു. 



മ) ഭാഷാകയലിയം 1൩ ക്രോധ] 

പരമു തുമ്മി ഏട്ട മഷ്േകത്മളവും ില പെവമതു കറാക്കില് ഇരു 
പരത്ുനാലു പണം ഭവം, പന്തിങ്ട മാക ിലപെരമതു കഠം 
കില് മ്്താ പണം ണ്േം, ഒരു പണ വിലപവമതു കഠാക്കില് 
,അജ്ത്തെട്ട പണ ണ്ഡ, ഇതപണം വിലപ്പവമു കഠംക്കില് പൂദ്്ം 
സഹോസമന്ഡേം, ലു പണ പെവമതു അപരിക്കില് മധ്യമം 

എട്ടു പണം ിചപെവമു അപമിക്കില് ഉത്തമം 
സാഹോസണ്ഡോം.* പത്തു പം വിലപ്േവമതു അപരിക്കില* വം 
ണ്ഡ. 

സാഫസ്ോം. 

കോഷ്്ുപണ്ട്യകപ്യായുധാഗരേ്യൻ കപ്യണ്ഡോ... 
പരസ്തരാപേഫാദേഷ്യ അര്ധമുദ്യേഷവേത ഏവ ണ്ഡ 
കോശോണ്ഡാഗാരക്ഷേശാലദഭ്യ ചതുര്ഭാഗേമുല്ലേ.. 

ഷേത ഏവ ദവിഗുണാ ണ്ഡോ. 
ചേരോണമേഭിപ്രധാര്ഷണേ ചിത്രോ ഘോര. ഇതി 

രാജേപരിഗ്രഫോഷ്ു വ്യഖ്യയതം. 

കോഷ്യാഗത്തില്തിന്വല പ്ചാഗമേഭ്തിമിന്വം, [പയം 
(ശാഭത്തില്തിന്വം], ആയുധാഗാടത്തില്നിന്യം കപ്യേണ്ഡം, ഉപ്പ 
ഭം ഏേന്റിവു അഭമാഷകം!! വിലപവമതു കുടയാ(യ്) ഇട്ടു 
ഷകം വില പെമ തലയ) അപടിക്കില് പന്തി 
പണം ബ്ഡേം ന്റിജോതി കീമ്ക്കണക്കെ ്ഡം കണ്ടു 
കോകം 

നം 
രം പക പ യ 
അഹം എനാ: 10൪ ലം. ൦ കകക ശൂക്കില്) എന്ന പില്. വകയും. 
ര ചക്ളിലില 



൭. പ്രക. സമ്ാധികണരക്ഷണം [ 

കോശോഗത്തിലും, ണ്ഡംഗാേതിലും അക്ഷേയിലും 
(ളിന്൨ കാകണ്ടി കടയായൊ മാഷേകം വില പെമ തലയാ() 
,അചാഭിിലിരുപത്തുനല പണ ബ്വേം! ഇനണ്ണമെ കണ്ടു 
കോകം 

അധ്യക്ഷന് താന് അല്യക്ഷപുതഷന് താന് കളസ കട്ടുകൊണ്ടു 
(൫൭൯൨ െല്ലിത്ത്ളളപാരിക്കില് ചിരം ണ്വേം എന്റ 
അനെ ാജപരിഗുഫത്തി?ലമേതു ചൊല്ലി. 

ബേ തു പ്രലലന്നഹേനി ക്ഷത്രലലവേശ്ാച. 
അദ്യ കപയുഭാണ്ഡമപസ്തരം വ ഷേഭൃല്യാല് ഉര 
മാപോമേഖ്യാല് ഇത്യപഹരരസ്്രിപണോ ബ്ോഃ, മോം. 
യെപ്രദദേഹന വം ്രലിപ്യവേഘേഷെണം. ആ ഖി. 
പ്രഖ്യാത ഷടപണം ഗോമയസ്തനാ വ ്രലി... 
പ്ൃവഘോഷാണം. ആ തരിപമമ്യല്യാഭിതി നവപണം 
ഗോമയസ്മനാ വം പ്രലിപ്യവേഘോഷണം, ശര. 
ഖലയാ വം, ആ പണമുല്യടിതി ഒവശേചണട്യ 

ണ്ഡാനം പ്രവ്യാജനം വ. ആ ഒവിപണമയല്യാടിതി 
ചചതുര്വിംശതിപണഃ, മണ്ഡാസ്സയഷ്ടകാശകലേന പ്ര്രാ 
ജനം വാ. ആ ചതുട്യയണമുല്യാദിതി ഷട*തരിംശല്ം 
പരണ. ആ പഞ്ചപണമയല്യടിതി അഘ്യചത്വാരിംശല് 

 ാാാടികളില്യിാോടിൽ മരപ്പരുെ യായി 
ലുളള യ അപാിച്ാലും ഈട ബകക മന്ന ഇ എ മരം. 

(൭9% അഴകി ഗം ചയ ചോടെ കവര്ച്ച സി 
ചം എന്നം കാനനം വക വം ഏക്കം ജം പോ റും ഗജപതി 
സ്റ നമ പയായഭാലിെരാണസിു്. 

ര വിക കാ 
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പരണ, ആ ശച്ണമയല്യാദിതി പൂര്വ സാഫസദണ്ഡഃ 
ആ വിംശതിപണമുല്യാദിതി ഒവിശതഃ. ആ തരിംശല് 
പണമുല്യാ തി പഞ്ചശത. ആ ലത്വാരിംശതി.പണ. 
മൂല്യദിതി സാഹസ്ത്ര*. ആ പഞ്ചാശല്പണമ്ല്യാടിതി 
വധം 

പ്രത പരതേയടത്തു ജനപ ക്ഴതാടികളില്നിന് 
്യടികം അപടിക്കില്ം ഒരു മധരം വിട പെവമതു തുടി 
ലു മാഷകം വില പെവമകതടക്കിമായി പരിക്കില് മു൯൨ 

മന്റി ജോതി. കപ്വാമികര്ം മപ്ൃമാ്ധ ഉപസ്മമന്ടിവു. 
അപംരില്ചവന്നു ജനമി്ുക്കോല് എന്തു ഭണ്ഡിക്കമാവ എന്റ, 
ചാണകകാണ്ടു നിറ്റ പറയും കൊട്ടി നഗരത്തില് നടത്തു 
ചിത. ഏട്ട മാഷ പൊവമളവു അപാരിക്കില് ആര പണം 
ഭണ്ഡം, അന്റിയേ വണ്ണീഡം ലാണകമും ലിപ്പുറയം കൊട്ടി ന 
ത്തില് നടത്തിയാലുമമയുട. പന്തിരു ഷം പെമ" അച 

കഷേത്രാടികളാോ, വയല്, കളം, ഇല്ലം ആപ 

മിക്കില് പന്തിരണ്ട പണം ഭണ്ഡം, അന്റിയെ ഗോമാത 
കൊണ്ടു അവലേപനംലെയത് പറകൊടടിക്കട്തിയലേമമയും. ഒരു പണ 
അളവും ലളു!" അപമരിക്കില് പന്തിരണ്ടു പണം ഭണ്ഡം. അന്റി 
യെ തല ചില്ഛു കര്ത്തിയാലേമമയും, ഇരണ്ട പണം വില പെ 
ളവ അപ്പമേടിക്കില് ഇരുപത്തുനാലു പണം ണ്ഡ, അന്റിയെ 

കും 
പലം രരം, 

1. അനിയ ൂരജിയാലും മര മത്തി 4 ളു ചേ ഴ് കില് ക ഏന് ഭഗം ലിമി 



പ്രക. സദ്ിധികണമക്ഷണം നി 

തൂട്ടികകൊണ്ടു തധമയിര് കഴില്ല! കടക്കിയാലുമമയും, നാലുപണം 
പരമത അപഥടിക്കില് മപ്പത്മാവ പണം ണ്ഡ. അഞ്ചുപണട 
,അളവപാമടിക്കില് നാഴ്ലത്ട്ട പം ്ോം. പതുപണതമളുവ 
പരിക്കില് പൂദ്ം സാസ്ഡേം, ഇജപതു പഅത്മമുവപപഷരി 
ക്കില് ഇത്വ്പണം ണ്ഡ, മുപ്പതു പണത്തമുവപഫിക്കിക3 
ആഞ്ഞു. പണം ഭണ്ഡം, നാജ്യത പണമപപഷരിക്കില് ആയിരം. 
്പതു്പണ]!3: ചിലഭപവുമതപഥാിക്കില് കന്യിതു. 

പ്രസഘ്ൃദിവാ രാത്രൌ വദ്യന്തഷ്യാമികമപെഹരതേല് 
ഭമുല്യേഷചത ഏവ ഒിഗുണാ ണ്ഡോഃ. പ്രസഹ്യ ദിവാ 
ര്ര്ര വര സശസ്്രസ്യാപഹരതശ്ചതുര്ഭാഗമു്യേ.. 
ഷേചത ഏവ ണ്ഡോഭം 

ഭകത്രാഴികളില്നിന്൨ ഇടയ താന് പകല് താന് കാത്തിടിക്ക 
വള വലിഞ4 അഭമാഷകം ഇടി ഇട്ട മാക് 
,അപഥാരിക്കില് മുന് പാണം ണ്ോം_എനന്റില്ണം വധ്കിനളവു 
ലല്ലക്കണ്ടുകൊംക. പകാരം ഇവോക ആയുധം പിടില്ു കാത്തി 

ന ട്ങുൾ 
ന 
[) ഒ. കഴി റ അത്ത 09% ഗീ ച 1 ലകാ എന്ന് ലജയംഭാപ്കംി പ 

യയാ ഇര്യി നംപരാലകം മന്മം ചേല ഇയ 
യാ എറി ചനനം. 

പ പ്പ പിള 5 

4 മാവര്ാരമ മേർ ബലം പ്രി. അവള വിടുക എസ 
ലി ഭക, മ. ബലിം ജെജയലിികം, വഭിതികി ് 
വിത കൊള്ള മഖ ലല പ ലമ ബല 
ചോ. സായിയും വഭി്ിിലയാജുപോയി്രംം ഗം 



96 ഭാംാകൊടലിയം 1 കകശാധനളി 

(ഭന്നവഭമള വലിയ" കകേണ്ി ുട്ജി ഒര മഷകമപഷരിക്കില് 
കീലം ചൊന്നതേ ണ്ഡ, 

കൂടടംബികാധ്യക്ഷമഖ്യസ്വാമിനാം കൂടശാസനമ്ദ്ര 
കരമ്മസ പൃര്വമധ്യര്മാത്തമവശാ ദണ്ഡഃ, യഥാപ 
രേം വാം 

(മമ്മസ്ഥശ്ചേരി: വിവമനേം പുതഷം തര്ജയതിം 
ഭര് ്സയത്യൂപസ്ാരയതി, അഭിഗ്രസതേ വം, പൂര്്ല.. 
മസ്ക സംേസഭസ്ോം ക്രി, വാക്യേപാതേഷേ 
ഭിഗുണം. 

കടംബികന്ം അദ്യക്ഷന്ം മയന് (൨൯൨൮൨. ഗ്രാമമത്ത 
കും സ്വാമി ആവോന് സമേ്മംഎന്രിന്നാന്വയം പെ 
മാലി" ഏഴുതുകിലും4 പൊയ്കലച്ചിന? ഇടകിലും യഥാസം്ിര് 
കായ്* പൂ്യസാഫസമുംം മല്യമസാഘസമു, ഇത്തമസാഥസമും വധ 
(൫4൦ എന്റി( നാല നല്ക്കും ണ്ഡം, അന്റിയെ അപോ 
തിനു തക്കവാവ ണ്േം ചെയ്യാലുമമയും. 

1 കോഹാഷണ്ഷേം വം ഏര് 14. 
ളിലെ അഭ ന്ന 

(൨ ദ. ഇച്ചി ലാം ഷി, 
പം ഇണ ലം 

ഷിക പുദ്നാായംം അലയക യന്ോഫാസ_ ഇനെ 
(ലര് ഉടവോിലാുള്ളവ ഉടുത് ഷിക മാര്പ്ം. 

ളം സനം പപപുകളല് ക വക 
അയക്തില് മേ പം വക്ിയുനതുകോട് ട്ടി 



ലിം പ്രക. സ്ലാധികരണക്ഷേണം, [1 

ഇനി ധമ്മ്വമരല്ുധിക്കമാ. ലൊല്ലിനറിതു. ധര്മ്മസന 
്ഞില് നില്ിന്റവന് വര്ികകിന്നു വന്നവ ശിഭകയാടികൊങ്ടു 
തരജിടിക്കിലു്റ വലനംകൊണ്ടെ ഭര്ത്ധിക്കിലും അവ ഒറ നിലത്തു 
കില വന്യ വലം ഉപഭിലിക്കിലും പൂം സാസമണ്ഡോം. 
വാകിപാരഷഡ്ം മലയ്ക്ിലിങടക ണ്ഡ. 

പുല്ലും ന ്പല്ലുതി, അപപല്ലം പുച്ഛതിം പൃഷ്ടം വാ 
ിദ്യജതിം ശിക്ഷയതിം സ്കാരയതിം പൂര്വം ദോതി 
വേതി, മധ്യമമസ്തൈസാഫസമണ്ഡോം കഷി, ദേയം 
ശം നപ്യ്ലതതിം അയം ശേം പൃച്ഛുതിം കാഴ്ച. 
ശേ നാതിവാഫ്മയതി;, ഛലേനാതിഫരതിം, കാല. 
ഹരണ ശ്രന്തേമപവഫേയതി, മാഴ്സൂപേന്നം വാക. 
കര്ക്രമയതിം ജതിസോയ്യം സാക്ഷിജ്യോ ദോതിം 
താരിതന്നേശിഷ്ടം കായ്യം പുനരപി ഗൃഹ ണാതി, ഇത്തമ 
സ്കൈ സാഫസഭസ്ഡേം കയ്യാല്. പ്ുന്നരപരാധേ 1. 
ഗ്രൂണം, സ്ഥാനാഭ്്യേവരോപണം ചം 

അവ വേറെ വിചടിക്കിലും, വിചാരിക്കണ്ട 
ിചാിയതെ വിടി, ജവമനെ ശിക്ഷിക്കും, ഇവ മറ 

ണിക 0 
യിര ന 

ചളു പുരം അദ്യാ എനാ ഡിലക് 
ക) അഭ്സിളുടം ഭിം വും വാക്ക മമായി നു 

ന്ന ഭ്ര ഷം പാജയകാണ്ം ( വ എം 
[5] 

ച. ആവശയ് ച ്ഖയകില് ചില്ല വി 
തുണ ലോാചിയുിജുകകയ, ചാവി ചേ 

പകയാണ് വല 

മം പാളി 



രള ഭാഷാകെടാലിയം [ഇ കണകരോധന] 

(അതു നിദൈപ്ിച്ചു കൊടക്കിലുച? മധ്യമം സാഘസര്ണ്ഡം. ചെല 
പിച്ച! സാക്ഷിയെ വിചാരി ഒരിിതു; വഴ ചെയ്യിക്കില്റ 
ചന്ത ബന്ധുകോമൊളു സ്യൂാലാഭികളെ വിലാടിപ്പി* ചെലാി 
തിന്ന വ, ാഴ്യം സമക്ഷി ഇന്റിയെ മിക്കി, ശം 
ചെയ്തിട്ട ഭണ്ി" ചൊല്ലിയവൈ പിഴ്യാക്കിലയ കാം 
ചെയ്തു ാന്തനാക്കി ജഞ്ജിപപിക്കില്ന്, പഴിമല് ചൊല്ലി൯റ ക്യ 
മത്ത പിഴ ഏവ ചെല്ലകിലും, സാക്ഷികാംകഷ ബുഭിസാംായ്യം 
ചെയ് കിലും, മുടിഞ്തു കാഷ്്ത്ത അഴിച്ചു? ആരായള്ജു്ജേകിലം 
(തമ സഘേസമസ്ഡേം. ധമ്മസ്ഥന് ഇണ്ടുമോതു അപരാധം ചെയ് 
കിചിരമടം ഭണ്മു സ്ഥാനത്തില്നിന്൨ വാങ് കവിതും? ചെള്ളിതു 

ക പം പാക്കി ആലും പ്പി 
രിം നിലം പരജയുകോള്, (ില് പമ ടൂ 
തില് സാമി ഏനനജിംം 
അം മ തിബ 

9. ബി വിഭഷംം സിക പു 
നിജം എന രാപ 

ക് ളെ താരി? ക്യാം 

ക. ജമ പപ്പും മാ റക മപ ചാല് ജിലു ലം 
ഷക എന ഭി കം 

ചും ലാജി ദിനം ജല, സമ ൩1.൭5) നോണ് പകപ്പുകളില്, ജയവശ്ാജായി ഇ പഴ സായി തിയ ക് വക വച്ച സമ് 

സോ 



ര ്രക അ്ധാധിണകഷണം [1 

ലേഖകശ്ചേദൂക്തം ന ലഖതി, അനുക്തം ലിഖതിം 
ക്തമുപലിഖതിം സൂക്തമല്ലിഖതി, അത്ഥോല്പത്തിം 
വാ വികല്ലയതിതിം പൂര്വമസെസ്നര സഹേസദണ്ഡേം 
കഷ്ണാരിം, യഥാപരാധം വ. 
സ്ഥ പ്രദേഷ്ടാ വറ ഫൈരണ്ദുമണ്്യം ക്ഷിപതി, 

ക്ഷേപവിഗുണമസ്ൈ ഭണ്ഡം കഷ്ണ. ഫീനാതിരി.. 
താണ്ടണം വാ. ശാരിരണ്ഡേം ക്ഷിപതിം, ശാരീര. 
മേവ ദണ്ഡം രത. നിഷ*ക്രയദഗരുണം വാ. യം 
ര ഭൂതമത്ഥം നാശയ,ത്യഭളതുമത്ഥം കരോതി, ത്മ. 
ശരണം ഒണ്ഡോം ഒദ്യാല് 

മേസ്ഥീയാര് ചാകാ തീസ്ത ബന്ധനം. 
ാരാല് ശജാസേനേോജനോച്ചമേസഞ്ചാരം ദോധബ. 
്ഥനേഷു തരീപേത്തേരം മണ്ഡ കള്ള കാരയിുശ്ച 

ഖകന് ചെല്ലി താകതാഴിപിളും?! ചൊഴ്ലിരിലതതു 
ഏഴുതകിലും, പിട ക്കക്െ്ിയതു തിജത്തുകിലുകം ൯ റാജില്ച 
ളി പിഴ മ്ുഭിലും, സ്യമായിരുന്ന അങ്ഥാല്പ്തി 
യിഭന്െ വികള്ലിക്കിലുഴ* പൂര്വം സാഘസണ്ഡേം. യഥാപരാധം 
്മാഭിലുമാകം 

മസ്ഥന് താന് പ്രവേ താന് അണ്്യേനെ ഭണ്ില്ലു 
പൊന് ദൊംകില്! കൊബ്ദതിചിരട്ടി ഭണ്ം. അമ ണ്ഡ 
ഞി പെരുകം ഭണ്ിക്കിം, കുറയ ഞ്ഡിക്കിലും, ഭരഞ്ഞതിലുമം 

കിള 
ളില് 1. 

വം അഭ കില ുടോകവളം ര്മുട 



൮00 ഭാഷാകരലിയം 8 രോധനം] 

ഏിജതിനിലുമേമടം ണ്ഡോം രക്കക്കടപിധന്ം അന്റിയ 
്രജഷാദശകാലാപേക്ഷയാലിയി മോഷം വച്ഛാലേമമേയു?ര് ശാരി 
ണ്ഡ ലേസി അമസ്്യന്ന ചെയ് കിം തണ്യും അവരിൽ 
ളൂദി്പി. അറിയെ അപ്ഭാധത്തിന്നു വേണ്ടും ഭണ്ധത്തിലിജ 
മട, ചെയ്താലുമമയും. സ്ായപ്രപപേമായിരന്ന അത്ഥമത്ത ഇല്ലം 
ക്കി സ്്ായപ്രിഫയളേയാത്തവത്ഥം4 സാധിക്കിലം അതിലെണ്ട 
ക ബ്ബ 

ഇടി ബദ്ധനാജ്യക്ഷൈ്രാധിക്കുമാവ ചൊല്ലില് റിതു. ധര്മ്മ 
സ്ഥല് ലെയ്യുപ്പോട ചികൈക്കേടത്തുനിന്൨ മെക്മേലികൊണ്ടു 
ചിയാക്ി* പുറത്തു പരരമാറവമവനയും, പെരി ക്കോട്തു 
ച്ചിയാം കിക്കും പടത്തിരിക്കയും) മോജനമുലി ചെയ്തു 
കൊടടപ്പിം, ഉച്ചസേഞ്ചാം ചെയ് കിലും എന്റ മുതുപുരീഷാ 
ഭരീസഞ്ചാ്തിനു മറ കെട്ടിക്കൊടക്ിുംറ, ഇജു ചെയ്യമവനും കയ്യി 
ക്ഴമവനുഃ രിപ ദണ്ഡം 

കലാതിക 
തിടം 0 
8 ളം ൮൧൫. 
04 വാക മിടു മൂലന് ലിലും 
രം കം, വാം ഉയയ പരിവ 

ളം 
യം ളും മാക ഖരം (ളം ന ച (മം ചരം ക. സോ) 20, ബിനിത 1. ലു). വം 

ജുിയി മാല മാ ചിര 
റു. 

ചും 
വം ചാമിക്ക് ണ്ണം വിലോലം എനം കാ 
കം ലം 
9. ഉന പം രള ഉയ പണം അധികാ സം, 



പ്രമ ബമ്യാധികണേരക്ഷണം ൮00. 
ചാരകാടരിയുക്തം മഞ്ചതോ നനിഴ്ണയാതയതോ വാ 

മധ്യമഃ സാഹസാണ്ഡു അഭിയോഗദേനം ച. ബന്ധ. 
നാഗാരാതിം സര്വസ്വം വധശ്ച.. 

ബന്ധനാഗാരോധ്യുക്ഷസ്യ സംരദ്ധകമനാഖ്യായ ചാര. 
യതശ്ചതുര്വിംശതിപണോ ണ്ഡേഃ. കമ്മ കരേയതേം, 
ഭധിഗുണ. സ്ഥാനാന്യത്വാം ശമയതേവനപഠനേം വ 
അന്ധത ഫാണ്ണൂവതിര്ദണ്ഡഃ, പരില്ലേശയത ഉര്കോ._ 
ചയതോ വ ധ്യ സാഫസാണ്ഡു, ഘന! 
സഹസ്ര. 

ച്ിക്ൂട്തില്21നി൨. ആഭിയുകതനായെമമവടെനെ വിട 
കിലും, അവമനെ ദിക്കിലും മദ്യം സാസഭണ്ഡം. അഭിയു 
കരന് കൊടുക്കണ്ട ധനം ഇവന് കൊടുക്കലും കുടിയന്. 
പേജ്ജിറയില് നിന്൨ ബാന പിടകിലം പുറ്പടപ്പുത 
ചെയ് കില് സിസ്വിഷരണമും മകല്യേയും ണ്ഡ. 

ബന്ധനാഗാത്തിലിരിന്നവമന ബന്ധനാഗാഭജ്യേക്കന്നു ചൊ 
തെ പരിചഭിക്കിലിരപപത്തുനാല പണം ഭണ്ഡം. അവന 
കൊണ്ടു പണികൊി൯ നാല്ട്ടു പണം], കൈകൂലി കൊംവാന് 
സ്ഥാനാന്േരം നയിക്കിലും, ലോവം രണ്ണീരം മടിക്കിലം തുഴ 
വോ പം ണ്ഡ. അവന മെഡിക്കിലും നം കൊഠംകിലം 
ല്യമം സാഹസഭണ്ഡം. കൊല്കിലായിരെ പണം ണ്ഡ. 

നി 
നി 
ളില് ലോ 

ഘി വം കടം കോട ന്നിവ സഥലാക്ങളോന 



102 അഷാകൈയലിയം 1൫ കണകശോധനലി 

പരിഗൃഹീതാം ദസിമാഹിതികാം വര സംജദ്ധികര 
കധിചരതഃ പൂര്വ; സാഫസണ്ഡോഃ. ചോരഡാമരിക 
രായ്യയം മധ്യമ! സംതദ്ധികാമാഷ്ണാമത്തര!. സംരദ്ധസ്യ 
മ തെത്രവ ഘത്ചേ. തദേവാധ്യക്ഷേണ ഗ്രൂഹീതായേരം, 
ആഴ്യായോം വിദ്യ. ഭസ്സ്യോം പൂര്വ സഫേസ-.. 
ണ്ഡ. 

ചാരകമളിത്തവറ നിഷ്ണാതയതേം മജ്യമ് രിത്വരം 
പരഖയ ബന്ധനഗോരേതിം, സര്വസ്വം വധശ്ച. 

അടിയ വിംവകൊണ്ജവ്ത്താന്, ടിക്കി കൊണ്ടവ 
ത്താന് ഗമിക്ില് പൂം സാസഭണ്ഡം. കളമനുടെ ജും, 
മറിക സ്ത്രീയും ഗമിക്കില് ദ്യം സാധസണ്ഡം. കല 
സിയ ശമിക്കിലത്തമം നാസ. ചി്്ടിങന്നവ൯ 
ഇല്ലാന്നവരളളെ ഗമികകില് കവി. ഒട്ിപ്പിക്കിലം കൊ 
തു. കാവലില് പരരമമറിച റിൽ കലസ്്ീ പിടിക്കപ്പേടവ 

കം 0൩ 
4. പാമ്തില ഭാസി, മോ വിള വാക്കിലെ (വിട 

ലം ച (൭൪. സ മം 99 ലം 
മ 1. 

ളി. ജഡ ക്യാ ചുവ. “നടെ ജയം എന 

രം കാവില് പ്പ 
പിപ്പൾ കയ്രം "യമി കാലിക എന്ന ജത 



0 പ്ര. സധ്വാധികരണേരക്ഷണം ദേ 

ശമിക്കിലും വധം ണ്ഡ, ചെവമികെയ" കാവലില് പരമാവമവളെ 
ൂമിക്കില് പൂദ്വം സഫസടണ്ഡേം. 

മ്മസ്മജടയ ചിരവ ഒിരന്നവമമന ലവര് മുറിയെ 
ലിള്െളിപ്ിക്കില് മധ്യമം സോസണ്ഡേം, ചുവര് മുിച്ചതിന്യട* 
കൂടമ്ികകിലുതഥം സാസണ്ോം, പി ൈക്ടി്തില് 
(തിമന്വാളിപ്പിക്കില് സ്ിസവഥരണമും വധം ഭ്ര. 

തി ദ്രോ. 

ഏവമത്ഥരന് പൂര്വം 
രജോ ദണ്ഡേന ശോധയേരു 
ശോധയേയയശ്ചം ശുദ്ധാസ്ത് 
പരരേജനേപന് മൈം 

നി 

മി സയില് പളി 
സമാജം ചെട്്പു (രണ സ്ഥിര 

കം വാപി, ടു ചു. (ീ൬) ചൂളം "ചം 

ക ചിക കൂ ചേല് (൫). പോവുക ജം 
ധി വി ഷി മേ ഷെ (ലും ച ജസ്ന. 
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കൂതിന്ന പൊിഭിതു_അ്യനാടൈ ജോല ണ്ഡ 
മണ്ട ശോദിപ്പിയ. ഗുോഥിന്നെ അധ്യക്ഷനാര് പടത്തിലും 
ഭപപ്തിലും കണ്ടക വള മസ്ഡോകൊടടട ശോ 
ല്ലി. 

കകശോധനത്തില് സദ്ധികണ്രക്ഷണ)* 
മൂടിഞ്ഞിതു. 

നടയാ 20.0. 
പം പകര്പ്പകള്ലില 



പ്രകരണം 85. ഏകാങ്ഗവധനിഷ്ക്രയഃ. 

തീത്ഥഘാതഗ്രന്ഥിഭേദോദ്ധവകരാണാം പ്രഥമേപ 
രാധേ സന്ദംശച്ഛേനം ചത്ു്യഞ്ചോശര്പണോ വാ 
ണ്ഡോഃ. ഒവിതീയേ ഛേദനം, പണസ്ധ്യ ശരത്യോ വ 
ണ്ഡ. തൃതിയ ഭക്ഷിണഹസ്തവധ ചത്തോ വര 
ഭണ്ഡ. ചതുത്ഥോ യഥാകാമീ വധു. 

പഞ്ചവിംശതിപണോവരേഷു കടടയകലമാജില.. 
ശ്വേസ്സുകരസ്കേയേഷു ഫിംസായാം വാ ചതൂ്ുഞ്ചോശിം 
പണോ ണ്ഡ, നാസ്ധാഗരച്ലോേനം വ. ചണ്ഡാലോ. 
ബ്യവരാണാം അഭ്ധണ്ോാ). 

*ഏാംശലധരിഷ് കരയം ഏേിു സൂത്രം ഏകലംഗവധക 
ിതു--ഫഡ്തും, പയ അദി, ക്ം നാസിക ഏന്്റിജോതി. 
,അിററിന് വധമാപിതു മേടിക്ഷ. നിക്ക് കൂയമാവിയ പൊന് കാ 
ള്ളു ചേമികകെ ഒ്ടോയ്* കൊ്ുമതു്!. ഇവിൽണടും ചൊഴ്ലി൯റിതെയിതു 
്ൂയാങാം, സംബന്ധമിതു:_.അണ്ഡ്യേനൈ ശഭീരസ്ം ഒച്യ്. 
ക്രി അവയും ശീഭണ്ഡം ലെയ് പിതുഃ അന്റിയെ യി കൂയ 
്ലിമുണം പൊന് കൊട്പ്പിമ എന് കീം ചീ". അവ്യ 

0 ളുടെ കിമി യ 
0 ലം ഭയ രിക ിചക വ ഷാ പു 

കില് ചാങ്ചനുന്. 
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ത്തില് ശിണ്ഡേ്്പിയു* ഇവംഗത്തിന ഇത്തന നിഷ് 
കരയം കൊടുപ്പിതു ഏൃന്പതു ഷൊല്ലിരില്ല. അഭി്പോണ് ചെല്ലിന്റി 
തെയ്ധിതു സബന്ധം. 

ലീതിഥക്കില് ശൂറ പരിക്ഷമവെു, ഉലകില് പൂട 
ള്കേന* അവയും, ഇവയും മന്നം മന്നമൊമമ അപര 
(ഞില് ചുണ്ജോന്ിും പെരുവിഭം കമ്ിതു. നിഷ് ക്രയതനം 
ധത്തേ പാണ മണ്ഡ കൊണ്ടാലുമമയും. ഇരണ്ജോമമൂരിലയണ്ണം 
ചെയ് കില് കൈയില കളവിതു. അന്റിയെ ൬൨ പണം 
ണ്ഡം മവക്കിലുമേയുപ]. മു്രാമപപരധത്തില് വലതുകൈ കളി, 
അന്തയവിപണം ണ്ഡേം മക്കിലുമമയും. നാലമപഭാധത്തില് 
ദ്ിപ്പകാരണ കൊല്ക. 

തോള് 
ദ അയയ മണം 
ന 

അഘ്യകം അള്ം തംഅ്യം 1 ം 
ധാമ ൧ ജില (1.1൧). ഴ വാ്ജവലിലകുട്ചെ പോല 
കാ ചമ 

0 ചുബ്നിന നം ലഭത്നവന് എനം കാ 
൦ കളതി പൂം പോളി ്നഡര് ദാര ഭജ 

തതി ഫിളുണ്വന്) എനന 60 പാം കൂടുതല് ഭൂമി 
ക (മനവും പുട ആം 

യനം ലൂോണിവിദ. ചുരി ണി ലര 
ണാ പകപ്പകാടന്ര ഉതിയ്യഷ്ിലോണെന്ന 
കണം കാ. സ പേല 
ഗവ (൪ ലം 20) ഉങ്ങനെ പഴയ ശാസനങ്ങളില് 
വ 



പ്രക. ഏരാണ്നനിയ്ക വന 
പത്തു പണതമില് കിഴ പില പെരിന്റ കി, 

കീഴി, അ പല്ല എന്ടി ക്യ തല് കൊല്യിതു താന് 
ചെയ്ക ത ത്ധത്ങനാല്യ പണം സ്വം. അറിയ മക്ക 
മധുമമയും, ചസ്ഡോല്ടം അരബ്ലലരമം'! ഇതില് പഠതി 
ബക് 

പരശജലേകൂടാവപഠതേഷ്യ ബഭ്ധാനാം ഭൂഗപശൂപക്ഷി 
്യാളുമത്സ്യാനാമാദാന്േ അല്പ താവച്ചു ണ്ഡ 

ഭൂഗ്രൂയ്യുവനാല്: മൃശഭൂഖ്യപേഹാരെ ശ്യോ ഭണ്ഡു. 
ബിംബവിഹാരൃശപക്ഷിസ്ലേയേ ഹിംസായാം വാ 
ഭവിഗുണോ ണ്ഡ. 

കരരേശില്ലികശീലവതപസ്വിനാം കഷുരരകളവ്യപേ 
ഹരേ ശ്യോ ഭണ്ഡഃ, സ്ഥയലകഷ്രവ്യാപഹാരര ഒവി. 
ശത കൃഷിഭവ്യപേഹരേ ച. 

പല ബ്ലൂം രയിവ വച്ൂം ഒഴി അകം ഏന്റി്ജനെ കെട്ടിയ 
ഭഗ്ങം, പശുപക്ഷിഡ്യാളങ്ങാം ഏ്ന്രിവു കെകില് കൊണ്ടതും 
കൊടുത്തു പിന്നൈയത്തന ദണ്ഡും പ്പി 

വനത്തിലും ഭൂദ്യനത്തിലും ജിന്. മുഗം ്ര്യമും അപ 
ഭരിക്കല് നവപണം ണ്ഡ 

ന്ത 

രു കജി്ലായകം, വിശോദാഭാലള്ള ഉന 
(ടോ ചയ്ാല് ര്പ്റതിലി ബോ ഏറ ജനി അം 
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ാരുകകാം, ശരില്ലികരം, കശീലവര്ം തപ്ധികം ഏന്റിള. 
ഖേ ഏഎിയിതൊന്റ് അപപോരിക്കില് ഇയയയവ ണം ഡോള്. മൃഷി 
ഭൂപ്യമപഥരിക്കിലും അത്തനയ ണ്ഡ 

ഭുശ്ുക്ആരപ്രവേശസ്യ പ്രവിശത പ്രാകാരച്ഛുിട്ാല് 
വാ നിക്ഷേപം ഗ്രഷിത്വ്യ്പസരതഃ കന്ധരവേധോ 
ഭവിശതോ വാ ണ്ഡ. 

ച്രയുക്താം നാവം കുഷു്രപശ്രും വവവ്പഫരത ഏക. 
പ്രാടവധവയ തരിശതോ വാ ഭണ്ഡ 

ര്്ലി്തില് അനുജ ഇവറിയെ | പൂനവും, മതിലുടെ 
കൂടിപമയൂടെ നിക്ഷേപം കൊണോളില്ലു പോകിലും, പിമപ്പേയ 
രഞ്ജു നമ്പ? ഘട്ടവിമും അന്റിയെ ഇമേ പണം ണ്ഡം 
വ്ഛേമമയും 

ജോണി, ലാറ ആട്, ഒക ഏന്റിജ്ജാതികാം അപ 
ഭരക്കില് ഒരു കാല് വെട്ടി, അറിയെ മുനയൂ൨ പണം ദണ്ഡം 
കൊണ്ടോപുമമയു. 

മി വം 
നി 
&. പാഖ്യോായിനര മൂ "ജയമോ പിര ഷി 

പഥ ച നി നവി യോ ബ് നം “സും 
വഹ എന്നം വിക കാം ത്സ ഒ അച 

09.9 അര് മ അജം ജു 2. ജ്യ 
മജ അനിഷ ഭം നൂടാട് വം 1). ഥാ 

ദം, ലം അടിക ചങ് 



ക. പരം. എകാണ്ഥവനിഷകയ ] 
കൂടകാകണ്ടുക്ഷാരലം ശലംകാഹസ്തിഷമകാരിണ 

ഏകഹസ്തവധം ചള്ുതോ വാ ദണ്ഡഃ. 
സ്റ്േനപരേദാരികയോഴ സാചിയ്യക്മണി സ്്രിയാർ 

സംഗ്ൂഹിതായാശ്ച കണ്ണനാസാച്ഛേടനം, പഞ്ചശതോ 
വാ ദണ്ഡ. പുംസോ ഒവി 

ഹാപശ്രുമേ 
ഭണ്ഡം വ വിക്രിണനേസ്യ ിപാദവധംം ഷട്ചരതോ 
പാ സ്വേ 

,, സേം, ദദസിം വല്യ്പഫരതം പ്രേത 

വ്സോത്തേമാനം ഗുരൂണോം ച ഹസ്തപേണ"ഘനേ 
രാജയാനുവദഹനാദയരോഹണേ ൈകഹസ്റരപാവധയംം 
സപ്ൃശതോ വര ണ്ഡ. 

ശ്രദ്രസ്യ ബ്രാഹ്മണവാഭിനോം ഭേവളവ്യമവസ(- 
തോം രജേിഷ്മാദിശതോം, ഒചിനേതരടേദിനശ്ചം 
യോഗാഞ്ജനേന്ന്ധോത്വാം മഷ്ടശതോ വം ണ്ഡ. 

കൂരകോകണി ആവിതു [അതു]! പ്രധോഗം ചെയ്തു ഫലം, കമ 
ലവി? പെയ് കി, ശരശേലാക ചെയ്കിലുട, പഞ്ചി ആകിന്റ 
തു അഞ്ചു ലക കൂട്ി്പൊയവിമു 0, അതില് കമ ച്ലവാക ചെയ്. 
കി, കൈലി *മൊണ്ടു പഷ്ജപാതുത്തിനാല് ഡിൈച്ച ൮൨. 

10 വുളു ചേര്ാങച. പച 
2. കലമ്പകം (6 ഭവാമചുമം വക് ഇ ശട ദ 

ന കലാ (ത) പടം കവടി കവി പ ബം 

(4 യുവി അദി. (കോശധരോലുള വ്യാജ 
നി 

കും 
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പടിക്കലും എന്ടിലുള്സ്ക റമ്ളം ചെയ്യാല് ഒരു കൈ 
ബഴ്ടിള. അറിയ നാമ പസം ഡം ലെച്ഛുമമയും. 

കലക്കത്തു, പരമോഘഗമനം ബെയ്കുമിട്തും സാഫാജം 
ചെയ്യും സത്രിജയം പുരുഷനായും ജംനോകൂട കണ്ട സ്്രീജയം മൂകം 
ചെയ്ത വിടി. അറിയെ അഞ്ജു, പണം ണ്ഡ 
കൊണ്ടാലുമമയും 

പത്തു; കിട തേമ എനറിജോതികരം ഷപപേശ്രകഷം. 
ഇവിലെ താനം അടിയാകമനത്താന്, അടിയാന് കം 
കടില, പിങങ്തില് മകമ്മുടിലിട്ട പുടവ ല്ലോ? കൊണ്ടുവന്നു 
ലിമി ഇണ്ടെ കാലും കളിയു. അന്റിയെ അവന്൨ പണം 
ണ്ഡ കൊഞ്ചലും അമ. 

ാല്കൊണ്ടം കക കിലും മയോന്തിയേലേ 
മി കാല് രന് ഭ മക താന് കവിത. അ൯ദിയെ 
ഏവ പം ണ്ഡേം കൊഞ്ടയേമയും. 

ഗുന് തനന! ബ്രഫേണെന്൨ മൊല്ലേകില്, വറ്രാപ്യപേ 
കമായ, മാഭവിചമായമ, ആദശോംാം-_േമണേപചേകൂ 

4 ന ഇടി എനന ഡ്യു 
ന ബഭയഡികര അവന 
ളും കിം വിക തരും 

ശ്ച ജയില് വയും എന്ട വേണ 



൭ പ്രക. ഏകാ്ഥവലനിയ്കയ [1] 

ഭരീകാംിറ_ജോമശിക്ഷമവനേയും, ഇരണ്ട ഏണ്ണം പൊടിയ ക്കണ് 
കുന്ന! ചെയ്യുമവേനയുപ ഇത്തനലരുടയിള് കന്നും യോഗാഞ്ജ്കെഴ 
തരിക്േ്പ്പ തു താവ4% ഏണ്ണു൨ പണം ഖം വല്ചാുമമയും. 

ചോരം പരരേദരരികം വര മോക്ഷയതോ രാജശാസന 
ഭൂനമത തിക്തം വാ ലിഖത॥ കന്യാം ദസ്സീം വാ സ. 
ഹിരണ്യപേഫരത॥ ക്ൂടവ്യവഹാരണോ വമ. 
ഖിക്രയിണശ്ച വാമഹസ്തദ്വിപാരവോ നവശതോ 
പാ ബ്രോ; 

കാനുഷമാംസവിക്രയേ വധ. 
വപശുപ്രതിമാ മനുഷ്യക്ഷേത്ര ഗ്ൂഫഹിരണ്യസുവളു 

രത്അസസ്യാപേഹാരിണ ഉത്തമോ ണ്ഡ, ശുദ്ധവധോ 
[1 

കളകനൈത്താന് പ്രോരികൈത്താന് കെട്ടി ഇടിക്കമവ 
ടിച്ചു ധിടുമ്േനെയും, ഭജശാസനം ഏ്ഏറലും ശറയവും* 

എഴുയുാവനെയും, ഒന്യയകയത്താന് േസിയൈത്താന് അധമായത്തോട 

രെ 
൭. പകദകോടികം എനം, പകം 
നിനി 
മ ജര അളെ 

ക പി 
൭. മടി മളൂന് ഭാവെ എന്നം 
നി 



൮2 ഭകാകെരടലിയം 10൦ രോധനം] 

(കട അപഷിക്മേധനെയുംം ശി കൊയ വവഫിക്കമവ 
നെയ, തി്നൊല്രതതിന ഇറച്ചി വിലയുമവമെനയം ഇട്ടു കാലും 
ടി ഇടത്തു മൈ വട്ടി മധു". ആന്റിയെ തൊമ്ളരയിരം 
രണം ഭണ്ം വച്ഛാുമോയും; 

നുഖല്മാംസിക്രയത്തില് കൊല്വി. 

പദ്യം, േവകളുയേ പശ്രകളം, മകളും, മദ്മിയും, 
മേവഭാസയും, ടേഖപ്രതിഒയും കഡക്കില് ഉത്തമം സ്ഡേം. അന്റി 
യ ഗുപ താന്, 

ശോക. 

പരതഷം ചാപരാധം ച 
കാരണം ഗരതലാഘവം. 
അനുബന്ധം തത്വം ച 
ഭേശകാലര സമീക്ഷ്യ ചം 

ത്തമാവരമധ്യത്വം 
പ്രേഷ്ഠാ ണ്ഡേകമ്മണി 
രാജമേശ്ച പ്രക്ൃതിനാം ച 
കല്യയേ ഒന്ത്രാ സ്ഥിത. 

9. ഉഖയവാ_കളയപാം._എന 
ക ഘാൊയ്ുിചേകം ഇ മ 

ക മാര 
യ കാലം ചോളിളുകടെ 



൫9. പ്രക. ഏകാങ്ഗവധനിഷകരയം വദ 

ഷം രണ്ടിനം പൊരുളായിരു. പുരുഷനെയും അപോ 
മം, കാരമു, ുതലാഥവമം, തഭാത(, മൂലി കാലമം 
ഭിക്തായും പ്രതിചക്തി ചെയതു ഉത്ഭമം സ്ഡോം, മധ്യമം ണ്ഡ, അ 
(മം ണ്ഡ തേന്രിധു കഴ്ലിപ്ിമ പ്രമു, മാജാലുക്ക പ്രതി 
കറക്കം നടു നിലനിന്വ 

ഏവ ിരിഷ് രയമാകിന്റ സുതം മുടിഞ്ടിമ. 

രം വം 
2 ബിര് 
കം ചിയ മര്മം കില് ക. ടം സ പഥ 

ജിയ ഇ എന്നു മനന ഭാ, കില് ജിലു മകി 

ര കമ്തില് എവ ഇമ രിയി 



പ്രകരണം 86. ഗുദധശ്ചിതരശ്ച ഭണ്ഡകല്പം. 

കലേ ഘന! പുതിഷം ചിത്രേ ഘാത, സപപരാത്ര 
ന്തേ ഭൂത ശൂുദ്ധവധ; പക്ഷസ്ന്തേതത്തമ. മസ 
സ്യാന്തർ പഞ്ചശത॥ സമുത്ഥാനയ്യയശ്ച. 

ശ്രസ്ത്രണ പ്രഹരത ഉത്തമോ ദണ്ഡു, മദന ഫസ്റ. 
ലഖ%. മോഫേനു പവിശതഃ, വധേ വധഃ. 

പ്രഹാരേണ ഗര്ഭം പരതയതു ഉത്തമോ ബ്ഡോഃ. രൈ. 
ഷ്യ മധ്യമ. പരിക്ോശേന പൂര്വ സാഹസഭണ്ഡാഃ. 

ശുമാശ്ചിതശ്ച ബ്േകള്? ഏയിതു സുതം. ശുഭമായി" 
ിപ്പിയാരെ! കൊല്ലു. ചിരവലമുടപ്പിച്ചു കൊല്ലു. ണ്ഡ 
കൂള്ലമാവിതു കൊല്വിതെന്റവാവ, ഇടണ്ട ജാതിയും കൊല്ലുമാര 
ചൊഴ്ലില്റിതെയ്ിതു സ്ൂയരാതിലം. സഘല്ധമാധിഇു, കീഴ ഏകം 
(വധം ചൊല്ലീ. ഇടപ്പോണ് ജന്നപാധത്കിലിന്ന പ്രകാ കൊല് 
ലതു എന്നുമയു? ചെയ്ലിന്റിതെങ്ചിതു സംഭന്ധം. 

കലഹത്തില് വല്കു ക്കല്കിലത്തമം സസമണ്ഡേം. മത്തന് 
കാന്കില് ചിത്രവധം കത്തു! പോയവന് ഏഴോളം ലാകില് 
ലത്മിയവെമെയ ഗുഭോഡകട*, പതിന അാളില് ചാകിലുത്തം 

0 ലിജു 
യാള് കോ്ുക എന്നം 

രം മാം 
ടട മ വും 



9. പ്രക. തുദ്ധിതമ്ല ദണ്ഡ! വട 

സാസ്ാണ്ഡം. ഒരു തിമളകം ചാകിലടങ്തു പണം ണ്ഡ, 
പൂണ് പരടടവനാകില് തീയമള്വുഭ വിമു, മമന്നിന്ന ചെന്റലലിയ 
൭ വൈക്കക്വിയന്.. 

ഇനി ആയുധകൊണ്ടു ചാകണം പ്രഫരിക്കില് ഉത്തമം 

ജനനുഖെയ്ത്് ഗര്ഭമഴിക്കില് മച്യതം സാഘസാണ്ഡോ. ആമം, 
പരണടിട ചെയ്കിച്ഴികകില് പൂം സഃഗസവഡം. 

പ്രസഭസ്്രീപുതഷഘതേകാഭിസാരകനിഗ്രാഹകാവ.. 
ഘോഷകാവസ്ത്നകോപവേധകാന് പഥിവേശ്ശൂപ്രതി... 
മേന് രദേഫസ്റയ വ ഥോനാം ഹിംസകാന് സ്ധ്േ. 
നാന് വാ ശുൂലാനാരോഹരയയേയും. 

യശ്ചൈനാന് ചോര അപനുയേദി* പഠ സ തമേവ 
ഭണ്ഡം ലഭേതം സാഹസ്മുത്തരം വാ. 

,്ചമ്തിനുടെ കളിപ്പി"നാല് സ്റ്രീപുതഷനാടകകാല്ൂമ 
നെയുഴിൽ, പന്തിപിടിക്കമവനെയും, നാട്ടാമടയ മൂകം ചെവിയുമവ 

ര എന രിം 

ഥം വിജു 
പോം ചെ്യവന്നു രസഫനാട മില്. 

കി അതയ മം, അജു പണ 

നം അഭിന വി 
ലം പില മി ചള യ ലയ (ര് 
മോല പേടി ില സധരക്ക പിടി 
ഒര് എന്ന ഉണ, പരിച 



൮൨൭ ഭാഷാകരലിയം ൩ കണ്കമോധത] 

വരെയും, ഏകാ മദാമയെ ഇടര് പറയടിലുമെ ളള. 
നയ; ചുവര് മറിച്ചു കക്ഷമവനയും, രണ്ണിപ്പന്തലില് കം 
ലതയും രാജാവി ആന, കതി മന്റിലമെററ കൊല്ലൂ 

കറമവനെയും, ഇടച്േവരളകകുവറവിു. 

(ലോറിയെ മൂടുക താന് കൊണ്ടുപപോക താ ചെയ്യു 
(ളേയും കഴുഭവരവലിതു. അന്റിയെ ഉത്തമസാസര്ണ്ഡേം 
പി 

.. ഷി്്േനോനാം ഭക്തവാസോപകരണാഴിന്്ര. 
ഭനേലൈരുപ്വേതുകമ്മസുത്തമോ ണ്ഡ. പിഭാഷണം 
അവിജമാനേ. ഫിംസരസ്തനാനാം പുത്രദേരമസമന്്രം 
ിദ്യജേല്, സമന്രരമാടരീത. 

രാജ്യകാമുകംമന്തഃപുരപ്രഘപ്ക, മഭവ്യതിത്രേോത്സാ-. 
കം ഉുക്സരാഷ്ണ ഭണ്ഡകോപകം വഠ ശിരസു 
പ്രാദീപികം ഘോരുയേര.. 

പട്ടകല കോഴ മപരം്ം കള്ളം ചേദേമിരിപ്പിമും 
മതു പരരവേയം തീയും പിയോ ഇത്തയും കെട്ടക്കില് 
ത്തമം സാലാസമണ്ഡം, അവറം പടുകക്കാടര്!! കമ്മ 
(ദിയ ഇവ വേങ്ജമേു കറവരക്ക് ല്, “ഇനി ഇങനെ 

പി 
0. കളി ഉ യു ലം ആഷി കികയര് 
0, ചറം ഭര എനനരതിലാട "ലളി ര) 

ര കാള ക്ം 
൭. കാ കം മിച്ചു 



65. പ്രമ. രൂസശ്ചിതത്ച ണ്ഡ വ 

ചെയ്യ ഐന്വ ത്ധിപ്പിയ, കട മദ്യയും കളം ഇമ്മ 
തത്തില് കൂടിതില്ലയ'കില് പിഡി, അറിഞ്ഞുതാകില് കൂട 
ക്കോല്വിതു. 

(ഭ്യമരിലഷിക്കമവനെയും അന്ധ 
പിഴി രപ്പേളിയാരികടയും ശതകം പ്രോത്സാഹനം 

രൂഷികഷമവയുംി റ ബട 

ചെയ്ികമവനെയും, ര്ശി, ഭയത്തിനും, ണ്ഡ തിന്നു 
കോപം മലേയ്കുവോയും പുടി *ചുറി എളിച്ചു കലിത. 

ബ്രാഹ്മണം തമ പ്രവേശയേരി. 

മാതൃപിതൃപുതഭായ്രാചാദ്യരുപസ്ധിഘാതകം വാ 
ത്വകംമിരാപ്രദീപികം ഘാതയേര്. തേഷരം ആമേട. 
ഭശ ജിഷാക്ഛേെ; അംഗാഭിരഭന തങഗാന്മോച്യഃ.. 

യള്ലാഫേതേ പുംസം പശുയ്യഥസ്കേയേ ച ശുദ്ധ. 
പധ. ശോവരം ച യൂം വിദ്യാല്. 

ഉകേചാരണം സ്േതും ഭിന്യത തത്രൈവാപ"സു ൯൭... 
യനം, അനുദദകേമത്തമഃ സാഫസഭണ്ഡ, ഭഗ്നോല്.. 
ൃഷ്കം മധ്യമ. 

്രപമണനാകില് കളിതു" 

(൫ ലേക. ബലാരകക കളളനവര്. 

ത). *പൂടികില് പൂച നിം പഴ 
ദിഷ 

കളിലും പം ചുളിക്കും 
പ്രശ? എന്നതിനു ല്ജില് പരവേശം ന്ന 

കം ഭരി പാം വിം 



വദ ഭാ്ാമരലിയം ഴെ കാനി 

അയെയുറ തമ്മപ്പനയും, തര്വിമനയും, ആ ചാ്നയും 
,തപ്സ്വിയെയയം ്സുമവൈ തലയില, തൊിയുരില്ലു തീയെ 
രിച്ചു" കൊല്വിതു. ഇടല്ലന്നേവമയ അമാക്രശിക്കില് ജിഫ്വം 
ക്ലൂ, അവരളേടയിതൊഗം൪4 തമക്ില് അവനടയ അവാഗ്ര് 
മിട? കവിത 

അറിയാതെ കല്കിലുറം പൂയ്യം കടടുകോശിലും, ഗൂ 
ധം ഭദ്ധയ്വിതു. യം പത്തു കറയെ മമ്മ പശു. 

ചരക മായെ ചിറ ക്കില് അല്ചിറയിലിടട മക 
പിതു2, തീരിളുത്ത ചിറ മറിക്കല് ഉത്തമം സാഘസമസ്വം, താനേ 
കളഞ്ഞു? മുിഞ്ഞു കിടന്ന ചിറ മറിക്കില് മധ്യമം സസാണ്ഡം 

വിഷടായകം പുരുഷം, സ്ത്രിയം ച പുരുഷഘ"നീം 
അച പ്രവേശയേല് അഗര്ഭിണിം;യ ഗര്ഭിണീം മാസാവേര 
പ്രജാതാം. 

വും നീയും ഇട ചള 6 ഭി ലി മടിച്ചു എന്ന 
ടിം 

ടിച്ചു 
അ വലം, ച. “വിടി ഡു പ്രയോഗി നം 
രം 
൭. പിക ഇടും അര ബിഷ 
മുളം. 
ചം. ളം കേളി. 

പുടം ാസജാവകരിചച വിടി 

ര, മക്കയുടെ ഉട ചില എഴമിടകാണ 1 യില് ക മതം 
൭, വേളം ജകിപ്പോടി 



൭. പ്രക. ശരദധ്ചിതരശ്ച ണ്ഡകള്യ ടട 

പരതിഗുരുപ്രജാഘാതികാം അഗ്നിവിഷദാം സന്ധി. 
ച്ഛേടികാം വാ ഗോഭിഃ പരദയേല്. 

ിപീതക്ഷേത്രഖലവേശ"മ ഭൂഹസ്തിവനാദീപികം 
അഗ്നിനാ ഹൈയേരിം 

രാജാമ്രോശകമയ്ര്രമേകയോരനിഷ്ചപ്രവ്ൃത്തികസ്യ 
ബ്രാ്മണമഫാനേബാവലേഫിയശ്ച ജിഫവാമല്പാട.. 
യേരിം. 

ിഷമിടലേനേയും സ്രീ പുരുഷനെ കൊല്ലൂമേളേയുധി!, ജീ 
രിക മുക്ഷിതു. സ്ര ഗര്ിിയാകില് പെടെറാജേ മേം പോ 
ഓജ: മുലംക്കിക്കൊല്ിജു. 

കായം ഗുര, പുത്രന് ഇപകക്കോല്കം ഇളും ചുടുക, 
ചിമിടകിട ഇലു ചെയ് കില് എതതുക്ണ്ടു മെതിച്ചു പിട 
ച്ചി. 

പിപീരസ്ഥാനിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇള ല്യം ഘസ്ത്രിവനഃ 
എര്രിലു ചുടകിലവെയും അത്തിയി9ലേ ഇടപിമു, ഭാഭാവിരൈ 

ക പെ കൊ ക 
9, പോരാ, എളു പക്കലും പാല് 

ഠം മ... 8. കയ പല വം പത്മ 

യ പിള, ളന ഇങ്ങനേ 4: കാക രൂപാ പള. 
കം പെം. നി പിക പാ 

ക ചിട ജിക്കു പം ലം 0. പിള പോന്നര് കരക 
ണം കില കം പോലെ നം ലി. 
രര ലാഭ ന്തേ ളം മം 

ക മിഷ 
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ആക്രോശിക്മലെയും, ്രാപമണ് ച്ഛേ വലിപ്പരിചഛ്ണൂമവഹയും 
ഭിം ചെയ് വിതു. 

പ്രഫരണാവരണസ്ററം അനായുധീയം ഇഷയഭിര് ഘം... 
തയേരിം, ആയുധിയസ്സ്യേത്തേമാ. 
മേഡഫെലോപഘാതിയഃ തവ ചേയേരി. 
ജിഫവാനാസേപേഘാതേ സന്ദംശവ.. 

(ആയുധാടികമെളു ചേവകിന്യതേവന് കരംക്കിലെയക് കോല് 
ലിമ. ചേവകനാകിലുത്തമം സാസണ്ഡോം. 

മേഡ റത്തിന്നം അ്ഡേത്തിനും ഉപഘാതം ചെയ കില് തന്റ 
വ തിസ്ഥമില്യം കെടത്തവനുടയ മേഡ്റം മടിപ്പിതു. 

കൂ്ിന്നു ഗത്ധഷണസാമ്യം കെടുക്കില് ചൃണ്ടോനമിയുഥം 
പേരിലോ ൂട്ടിപ്പിടികകമള? മുക്കത്തു കളി. 

നി ബ്രോ. 

ഏതേ ശേസ്രേഷവനുഗതാഃ 
ക്േശടണ്ഡോ ഫൊത്മേനാം 

റി 
൨ ആഭുമിലിം പടാ, ചേര് ചേകയന് (റ. ക 

ചേല് 



.പ്രം ശുരതധിതര്ച ദണ്ഡകം ി 
അക്ശിഷ്ാനാം തു പഠപോനാം 
മുർ ശുഭ്ധവധാ സൂര. 

തിന്നു പൊളഡിതു--ഇവു മഗാത്മാക്കളയിന? മന്നാര് 
പ്രഭഭികകടയ ശയ്ത്രകളില് ചെലപ്പുട കേശമണ്ഡമളാലോ. എളിയ 
പാപം മെയ്തുവരോക്ക ഗും സ്്യമായെമിതു. ഏന്റിക്ങനെ 
കണ്കശോധനത്തില് 

രമാചിയലേധമാകിന്റ സൂം മടി. 



പ്രകരണം 87. കന്പ്യാപ്രകമ. 

സവര്നോമപ്ര്പേകാലാം കന്യാം പ്രകര്വതോ ഹസ്ത... 
ഖം ചതുത്തുതോ വ ദണ്ഡഃ. ഭൂതായാം വധ. 

പ്രാപ്പുഫലാം പ്രകര്വതോ മധ്യമാപ്രദേശിനീവധോ 
ഭവിശതോ വാ ഭണ്ഡഃ. പിതുശ്ചാവഹിീനം ഒദ്യാല്. 

ത ച പ്രാകാമ്യം അകാമായാം ലഭഭത. സകാമായാം 
മു ചതു്യഞ്ചാശര്പണോ ണ്ഡോഴയ സ്രിയാസ്ത്വര്്ധ 
ണ്ഡ. 

പരശുല്ലാവരുദ്ധായറം ഗാസ്ത്രവധ ചതുഗ്ശൂതോ വം 
ഭണ്ഡോഃം ശരല്ലോനം ച. 

*കബ്യാപ്രകമ! യി സുതം. കന്യഡ്വേകമ്മാവിതു ക്യ 
ഭൂഷണം, ആഅതുനിമിത്തമാമയാമ്ള ഭണ്ഥ്മാം മലാ്ിന്റിതെ 
'ബലിതു സൂത്രാര്തഥം സബന്ധമാവിു.-കീൽ പ്രസ്വാപരാന്മഴിന 
കന്തരംകൊങ്ും, വദേപോഫസവനയമന്ത്രംകൊണ്ടും പ്രതിോധക 
(മാഭയും പഠോരികനാരയു പ്രലോമിക്ഷമാദ ചൊല്ലീ. അവിററില് 
പ്രതിോധകന്മാെ ണ്ധിക്കമാവ ചെല്ലിന്റിതു 
സ്യ, ക്കെ തെരംവതിന് മു൯ യോജി 

ക്ഷതം ലെയ് കില് പലത്തുഭക കമവിഇ., അന്റിയെ നാന്ന്൨. 

ത്ത്ഞ്ത്ത്ഞ്ഞ്ത്ഞത്ത്ത 
ഘം പ്പി യയ 

വളളതും എനാ. രെ സന്ധിം മാരക (റു പ്രമം പ്രപുദ്ിയിറ ലായി കിച്ച. 



പ്രക. കന്യാ മ 

പണം ബ്ഡേം ചെയ് ഓിലുമമയും, അവാം അതുഷിമിക്യം ചാലോളാ 
(ഭിൽ ഇവനെയും കൊല്വിമു. 

തെടിപ്പേംണ് കതം മച് കില് പു്ടോന്തിയുഥി* നട്ടി 
ലം കളവിതു. അന്റിയെ ഇടന്വ പണം തമപ്ന്നു കൈ്മേഡി? 
കമടപ്പിയ. 

അക്കസ്യമക ഇവനോട സ്ന്മില്ലാകില് ലശീകടികഷയും 
പേറാന്! അറം സകമേയാകില് സ്പ്ളനാലു പണം ണ്ഡ 
കൊട്ടേമോലമയും. സ്രീ കസ്ലയകയിമ ക്ജത്ധയാനി ആക്മകില് 
പ്രഷന്ദ ഒചാന്നതില് പാതി ദ്ധ. 

രത്ന മോട്് നമു പൊന്നും കൊണ്ടു ഇരന്ന് 
(ളെ ക്യതോനി ആക്കല് മെക കളയിയുര് പൊന് കൊത്തു 
ന്നു ഇവന് കൊടപ്പിും ചെയിതു; 

അച്ലൂര്ത്തവച്രജതോം വരാണാ മുര്ദ്ധവമലഭമാനാം 
പ്രകൃത്യ പ്രകാമീ സ്യാ, നഷ പിതുരവഫീനം ഒദ്യോല്. 
ഭൂതുപ്രതിടരിരിസ്വാമ്യാപേ്രാമതി. 
(രിവഷപ്രഭാതാനവയേസ്റല്യോ ഗന്തും അദ 

(തത! പരം അതുല്യോപ്യനലമച്തായാഃ, പിതൂഭ്യം... 
നേ സ്തം ഭജേത, 

കി വ 
8 ഖതം കേളി 0. 
ക. ാിയികക, മ്പ 
0. അവിര തഴ 

ക വ്ം 

ന്ന ജത ന 
ളും 

കും വേണം. 



24 ഭഷമകെരടലിയും 19 കഅകരോധത]ി 

പരമദ്ശയന്യേസ്യ വിന്ദതോ ദവിശതോ ദണ്ഡ. നച 
പ്രാകാമ്യം അകാമായരം ലഭേത. 

കരന്യാമന്യാം ദര്ശയിത്വായന്യം പ്രയച്ഛുതഃ ത്രയോ 
ഭണ്ഡാസ്ല്യായാം, ഹീനായാം ഗുണ. 

ഏഴ തുട പയ്ിതയായേവടെളെ വേജ്ടിപ്പുറാകല്, അവളേ 
(തയോ ആക്കിയാല് പിതാപിനുമ ഗൂഡ് കം വോ. ശതി 
ഭവേണ്ടാതാിന്റിതു! തതണ്ടാല് പിതാവിന്നു സ്വാ ില്ല. 

ണ്ട! തട്ടിടിന്ത കന്യക ുദ്യജാതിയകനെ ഗമില്വാല് 
ഭണ്ഡമി. മൂവാ്ടു കഴിഞാല് അതുല്യ ്ലമിക്കിലം ണ്ഡ 
മില്ല, പിതുമണം കൊണ്ടപപോകാങാല് പിതൂനം കൊണ്ടേ 
കിൽ കള്ളന് പടം ഒ്ഡം പരഭക്കടവിയല് 

രത്ന കഴ്ിച്ചിജന്ന കസ്്യമയികെന നേവ! തന് 
ലെല്ലി ധിപാഹം ലഷ് കില് ഇന്ുവ പണം ദ്വ. അകാമയം 
ക്രിള് വശികരിക്കവുര് പെറന്. 

പറയുമോ ഒരുത്തി യൈക്കാടടി മറെറാജങ്തിയൈക്കൊടുക്കില് 
൬൨ പണം ഭണ്ഡഭ, അരം ഒക്കിയ*, ഫീനജാതി" ആദയാളോകില് 
ഇജുനവ പണം ഭണ്ഡം, 

വാനം 
ദുമല വസ 
ി 
ന ആ ലമ്യ്യ്ലകം കോപോകാചപകം. (വ്ജം കിഞ്ു 

ട് ആതഭം കഴിവി പാനി 

ര, ജാം ഖുവള്് ലുകില്ം 
കിൽ എന വിലകളും ഭാം ലയി 



പ്ര. കന്വാപ്രക മട 

പ്രകമണ്യകതായ് ചതുടുഞ്ചാശതപണോ സണ്ഡേ 
ശൂല്ലവ്യയകര്മ്മണീ ച പ്രതിയോ അവസ്ഥായ. 
തജ്ജാതം പശ്ചാകതു ഒിഗ്രനേം ദ്യ, 
അന്യശോണിതേപേധാനേ ഒചിശതോ ണ്ഡ മിഥ്യ. 

സിയശ്ച പുംസ॥. ശുല്ലവ്യയകമ്മണി ച ജിയ. 
(ച പ്രകോമയമകാമയോം ലത, 

സ്രീ പ്രകൃതം സകാമാ സമാനാ ദ്വാദശപണം ദണ്ഡം 
ഭട്യാതിം പ്രകര്ത്രീ ദവിഗുണം, അകാമായാ ശത്ത്യോ 
ഭണ്ഡഃ ആത്മരാഗാത്ഥം, ശുുലര്കരാനം ച. സ്വയം 
പ്രശൂതാ രാജദേസ്യം ഗച്ഛേല്ം 

ഗു്യം കൊണ്ടതും സ്രവം പിതാവു കെടപ്പി. കെട്ട 
തിന്നതിന് അക്ഷിയേി അയിന്നതിെൈ? കഴതയോരി 
ആമ്കകില് ്പപത്തുനാലു പണം ഭന്ധം, മുന്നം കൊണ്ടവന് 
കൊട്ത്ത ശുലുംഭം അദ ചെന്റ ലിയും പിന്ന മടാക്കവന് 
കടപ്പ. അവളൂമിണ്ടോമമനാടേകി ഇനിട്ം നാമമു മറ 
ക്താനോട ക്കില് നൂറൊട്ട; പണം ഭണ്ഡം, സ്്രിജകേ പുര 
അക മവക്കക്കടയിയന്! 

ക നം 
ചത ന 
0, കോളം അകി കലയായ ഭപുംജപുരുട 

0 ലയത്തില് ബുദം കാം. "ഖരം കമാദിക്കിള് 
(അജയി ഭാക്ഷ മചള്ാല് 4 പണം മം അാജുകളുംം 
തോഴ വാതില് ഗുളം അവർ ചെയ ഭവം കുകയും വം 

വന്ന ന മന്ാന് പര്ങുസ്യി ലട പിന നിനക 
പൂം ഇയം ഇാജിഭായട്ടകേണിധമ കം വി എട 
നാനി 
മന്തു 
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അറം ക്ഷതയോനി ആവാനി ഭമ്രയിന്നു മറാത്ത 
ഭജ ജധിരം പുടവയില് തേല കാട്ടേകില് ഇന്൨ പണാ ണ്ഡ 

4 വം അകമേ മിദം അപ്രമാരമോ ഗ്രഭ് കയ്യയമം തോല് വി 
കില് പ്രതിസ്വല്പേമം ചെുപ്പെന്ി? 

യരരീ'*ബമാനഭാതിയായള്ള സ്ത്രീഭയക്ഷൊണ്ടു ക്ഷതായോനി 
ആക്ഷകില് പന്തി പണം ഭണ്ഡം. അതു ചെയ്യിന്റവാം ഇ 
പ്രത്തുനാലു പ്രണം ഭണ്ഡം; അകാമയായിരന്നലമൈച്ചെയ് കില് 
(൬൨ പണ ണ്ഡ. തമന്നെത്താനേ ഭജതി" ആക്കിതു എമില് 
ഭജാവിന്നു ഭാസിയാക്കവിതു 

ബഹിര്ഗ്രാമസ്ധ്യ പ്രകൃതായാം മിഥ്യാഭിശംസനേ 
ച ഭവിഗുണോ ണ്ഡ 

പ്രസഹ്യ കന്യാമപഹരതോ ഒിശരുഃം സുവര്ണ 
ത്തു. ബഹൂനാം കുന്യപേഹാരിണാം പൃഥ യഥോ.. 
ക്ത ണ്ഡ. 

രണികാടൂഹിതരം പ്രകവതശ്ചതുഴ്യഞ്ചാശല്പണോ 
ഭണ്ഡും ശ്രല"കം മാതുര്ംഭേഗ ഷോഡ്ധേശഗ്ുണഃ. ഒ... 
സസ്സ്യ ഒസ്സ്യോ വാ മൃഹിതരം അദാസീം പ്രകവതഃ ചതു. 
വിംശതിപണോ ണ്ഡേഴം ശ്ുലകാബന്ധ്യഭനേം ച. 
നിഷ്ക്രയാന്നതൂപഠം സീം പ്രകര്വതോ ഖൊദശ._ 
പരണോ ഭണ്ാഴം വസ്്രറബന്ധയദനേം ച. 

മ ച്ച രോ (പ സോഷ_ി (൫) 
02. അലളില് വാതം ഒടു 
ബിയും 
10, തി എന്നജികകികം 



ഇ. പ്രക കന്യപ്ര മഴ 

ഇല്ലേ ഗ്രാമിന്നു പറക്ക പോയ് ചെയ് കിചിമമടം 
ണ്ഡ, ചെയ്തില്ല എന്൨ ചൊല്ലും പുരഷന്നമിരമടമം. 

വലിയില് കബ്യകമയക്കൊണ്ടുപോകിലിര, പണം ണ്ഡ 
അമനകര കൊണ്ടുപോകില് ഉത്തമം സാഘസമണ്ഡേം, 
പം കൂദക്കോണ്ടപോില് മോ കീം ചൊനാ ഡം 
ചെയ്യതു 

നധ്ിക! "യേ മകള ഉഷിക്കിഷ റ മഏത്തുലു പണം 
ണ്ഡ. തായ കൊട്ടക ജനം! പതിനവ മ്മി കൊടപ്പിയ. 
(ന്യ സനയ മകം അം മാസിമകം താവം സി അറി 
യിര് കത്ിക്കില് ഇരപ്തുനാലു പണം ണ്ഡോ; ശ്രദ കൊടയ്ു 
ആണും കൊടുകകുകകലിയ൯. തന്നമിയം പ്ണിമകൊമാമമവു 
സമതിമയോയോളളവംളി? കലതയോനി ആകി പന്തി്ടു പണം 
ണ്ഡ. ാണപ്പുവേയും? കൊടും കൊടപ്പിയ. 

ര ചിട ലല പഠിച്ചോ 
0. ശിക സകാ വാജയനവരം പല അധിഭാരവകാക് 

വ ആയിരം ടജ 2. ദം 24ല മിനെ വ ഗഷഥില 
ഷി ൪ ലയ ശിം ചലി ൭ പ ഇ്ുനാഫികയില് മേശക്കു രചി ആൻ 
വിണു പിന മപ ക്ക 

മില് എനാ ഡിവക 
പി 

മോമോ മാസമോ ദാസിനു (സ്വ മോസില 
നാ മിള എന ഗുര അഭ 

19 കാതലാ (ബലം ചർക്ക എന്ന 
എം വം കി പ യം 
ശിം യൂ്യോായികറ ലിവ 

നത്തു 

പടു ഓണ ചതയ ന്ന ലേ നോക്ക (ഡി കേരളത 
ജം 1, പേ. 2൧0 
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സാചിവ്യാവകാശാനെ കര്ന്തൂസമോ ദണ്ഡഃ 

പ്രോഷിതപതികാമപചരന്തീം പതിബന്ധുസ്തരി.. 
പൂതിഷഷോ വാ സജഗൃഫ്ണിയാരി. സൂഫീ 
ചതിമാകോംക്ഷേരു, പതിശ്ചേര ക്ഷമേതം വിസ്ത. 
തോയം. അക്ഷമായാം സരിയാഃ കള്്രാസാേനേം. 
വധം ജാരശ്ധ പ്രാപ നയാര്. 

ജേം ചോര ഇത്ുഭിഫരതഃ പഞ്ചശതോ ഭണ്ഡഃ. 
ഹിരണ്യേന മഞ്ചരസ്ത്ര്ഫ്ഗുണ. 

കേശാകേശികം സങ്ഗ്രഹഫണം. ഉപലിബ?ഗനാദോ 
ശരീരോപേഭോഗാനാം,  തജജാതേദ്യഃ, സ്റ്രീവചനാദവ. 
പരചചക്രടേവീഫതാം ഘപ്പവ്യയഡാം അരണ്േഷ് 

ഭിക്ഷ വാ തൃക്താം പ്രേതമാവേറതൃഷ്ഠാം വഠ പര 
സ്്രീയം നിസ്തരരയിത്വാ യഥാസംഭിതം “ സമുപള.. 
ജിത, ജാതിവിശിഷ്ടാം അകാമാം അപതുവതിം 
തിഷികൂയേണ ദ്യ, 

ക്യണ്ുക്ക സാചില്യം ചെയ്യേ, ഇടക്ക 
മവനും അതു ചെയ്യിന്റവനോടടൊത്ത ദണ്ഡം മൈ മമക്കലിയന്.2 

മിവ ദോശോന്നമള്ത പോയിികച്ചയ് അപചരികില് 
മാവിന് ബസ്ധുക്ം അനം ബസ്ധുപുഷന് താന് ഇരവും കൂട 
ക്െ്ടിക്കാരവിതും മ്മോവു വവും കെഴ്ടിയവന്ണുമ ഇരിപ്പിതു. 
ന്നാല് അവന് ക്ഷമിക്കിൽ ൧ ലയം ിടുവിതു. അവന് ക്ഷമി 
ക്കോ രയെ മൂകം ചെഡിഫാരപ്പിത ജാന കൊല്വുതു. 

നന്ന 
നം; വിര: എന്നോ വായും ഇടി 



പ്രക. ക്യാപ്പും [1] 

മ. മമദ്യയന് കമ്മ നെ൯൨ ചെല്ലുകില് ആഞ്ഞു. 
പക്കം മണ്ഡ, പൊര, കൊണ്ടിട്ട ഭാമ വിട ഭക്ഷിപുതഷന് 
കണ്ടതിലെനനമടകം ണ്ഡ കേധിതു 

പിടിക്കം കേമിതു._ഇരവരടഷ തലമിരം കൂി്ിടികാം 
കാതു പിടടിപ്പിി4. അന്റിയെ പ്പും, കസ്തൂടി എന്റിപ 
പരകന പട്ടിഴി*കകിചുമപ്പോടം പിടിച്ചാലും. മമമ, ഇംഗി 
തജ്മമൈമക്കണ്ടു താനറിഞ്ഞാന് പിടിപ്പു. 
൪ ഭസ്്്ഷമന്നത്തി ലും ്വമില്ലത്ത പ്രകാ ച്ലിന്രിതു 

പരലോക? വന്നതു താന്, ആദപികള് അന് ന്നിട്ട കവര്നനിട്ട 
,രപ്ട്ടപോജവടൈത്താന്, ആറില് വെള്ളം -കണ്ോടുകിപ്പ 
ളയും, കട്ടില് മരച്ചുടയവന് കേന യവളെയുയ 9ര് 
ഭരീകഷത്തില് ലല്ലു കളത്േവളയും; വയധിപ്പെയത്താല് ചാത്താ 
ലന് നില്ല കഞ്ഞുവളേയും ജപി "ജവളോടമൈഞ്ഞു 
കൊള്ളും പ്രകാ മ്യയായ്* താന്, അടിയാളായ് താന് കൂടി സംഗ 
വിച്ചു അതിന്നു ണ്ഡേമില്ലു അതിന്നപവാൊണ്ടു :__തതമ 
തിയാ വളേയുംം സ്്രമില്ലത്തേവളളെയും ഭാഴയയാകടപ്പറാന്. 
അതിന്നു ൂലിലികൊണ്ട് ഉെവോക്ക കെടപ്പിയ 

9. കികു മില് പിചുവിള. ടി സ 
തു പിടിം. മകം സാക. 

ക തില് അവ പകനിലിളുക എ ാര്പളം 
മം യ്ീവയാട' (അയഡിയയയിയ വാക്ക കൂഴ മനന ബു. 
നത്തു 
ക സപ്പ. ഓയൂസയു്ാല് അചായപ്പോലകം അി 

പ്രയം പ്രാഗല്ഭ്യം ഇകെ പൊക 

ചം ഘം 
സജില 7 ഭക (അ 
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ശോക. 
ചോരഹസ്ാര നദിവേഗാല് 
ഭര്ഭിക്ഷാല് ദേശവിഭൂമാല് 
നിസ്തൂമരയിരുവ കുന്തോരാള്: 
നഷ്ടം തൃകതാം മൃതേതി വം 

ഭൂഞ്ജീത സ്രരിയമന്യേഷാം 
യഥാസംമാഷിതം നരഃ 

ചൊരം ചൊല്ലീ. 

തു രേപ്രതാചേന 
പ്രക്താം സ്വജനേന വ 
൩ ചോത്തമാം ന ലാകാമാം 
പൂവിപേത്യവതിം നച 
ഇദ്ദശീം ത്വനുതൂപേണ 
നിഷ കൂയേണോപവാഹേയേല്. 

തിന്ന പോമളപിഇു. ഭജോലു കൊടിയ "നാട്ട പേല 
യും, ചാര് വിടാതെ ഇരുന്നവളയം, പണ്ട മക്കള വളയും 
സാഗ്ഷിക്കപ്പുറനേ. ഇങ്ങനെ മത്തവർമള "ത്താന് ഭക്ഷില്ലു അതി 
അന്തരൂപമായ് താന് ശൂലികൊണ്ടു ഉടയവക്കേ കൊടുപ്പിയ. 

ക്യപ്രകമ്മം മുടിഞ്ഞിു 

ലളി ൮. 
ലം ച വിടുന്നു പഠഞ്ജട്രിനായം 

0, ച, ഭക എന്നായി പഠ 



88. പ്രക. അതി പാരദണ്ഡ. 

ബ്രാഹ്മണം അപ്പേയമരകഷ്യം വാ സജ്ഭാഗാസയത 
ത്തമോ ണ്ഡ, ക്ഷത്രിയം മധ്യമ, വൈശ്യം പൂവഃ 
സഹേസഭണ്ഡ; ഗുദം ചതുഴ്ുഞ്ചോശരപണോ ദണ്ഡ. 
സ്വയം ഗ്രസിതാരോ നിവിഷയാഃ കായ. 

പരഗ്ശഹാഭിഗമനേ ഭിവഠ പയൂവ॥ സാഹസഭണ്ഡം 
ത്ര മധ്യമ, ഭിവം രാതൂ വാ സശസ്ര്യ പ്രവി. 
(ത ഉത്തമോ ഒണ്ഡ. 

ികഷകലൈഹേകര  ്മേ്യേക്ത ബേരി 
ചാതിസന്ികൃഷ്ിട॥  ്രവൃത്്രര്വശാശ്ച്യഖം 
അത പ്രതിഷേധാല്ം 

സ്വവേന്തൂനോ വിരാത്രാടൂഭവം പരിവാഷ്യമാരോം. 
ഫതഃ പൂര് പ്പ! സഹേസഭണ്ഡ. പരവേശ്മൂനോ മധ്യ 
ഗ്രാമാരോമ വരടമേടിനശ്ച. 

4അതിചാമേണ്ഡം എയ്തു സ്തരം അതിചാരമളോ 
,അ്ചോ്യക്ഷേണാ, അഗമ്യഗമനം ത്േന്റിജോതികറം. അധു മി 
ആമായെല്കേ ഭണ്ധം ഭചപാല്ിന്റിതെമ്പിതു സൂയാര്ഥം. കീം ചോ 
ഭികണ്ടകന്ാടൈ ശോധിക്ഷമാര ചൊല്ലു. ഇടപ്പോണ് തത്താന്ത 
ക്ഷമത! ഒം പിമിക്ക അനുഷ്സി്കിനറ കന്യകാ 
്ോ്ലിന്റിെ്ിു സംബന്ധം. 



32 ഭാഘാകൊലീയം അ കണകശോധനടി 

രഫോണമമന അദ്പേയപനേമം അകഷ്യമകണോം ചെയ്ിക് 
പന ഉത്തമസാോസമ മ്ഡോം. ക്ഴത്രിയമമകെിക്കില് യമം 
സോസ. ലഗ്ന ആതുകില് പൂദ്യം സാസ, 
രൂ ആകില് ഐഐബ്പത്തുനലേ പണം ണ്ഡ. ബ്രാമണാടി 
കം തങ്ങളേ ഇവി ചെയ ബോമാകില് അ കത്തി 
ക്കളവിതു 

പിംില്ള്ള പകല ഖെല്കില് പൂര്വം സാസണ്ഡോം. 
ഇടോച്പെല്കിയ മധ്യമം സഭഘസണ്ഡം.!! ഭിക്ഷുകളം പാണി: 
ത്തതും ഉന്മത്ത മദറേത്തന് ഇല്ലം ബമാല്കഷാത്തിനാല് 
പക്കവട ആപപന്നനായ്' പൂക്കും, പണ്ടില്്മ ചെന്റിയടെ 
വനനം*, ഇച്ചൊന്നേവരോംക്ഷ പിറില്ലത്തു ചെന്റാല് ടണ്ഡമിലലം 
ളൂരടയവന് പിലക്കാമില്ള് പിലക്കല്ലകിലിവദക്ഷം ണ്ഡ 
മൊണ്ട് 

തന്ന ഇല്ലത്തു െയാമം ഇദോക്ഷിടാരു* മതിരിപ്പൂകില* 
പൂം സാസണ്േം. ഉരര്ലേഭിയും ആേട്ടഴലിയം പിളക്കില് 
മദ്യമമം സാഘോസ്ഡോം. 

വ 
ക 
യം 0. 
ന. 
വയും 
|! 
ന ചകപ്പകളില് പാട്ടി 

എന വിള. 
നന്ന 

5. അല (ടു) വില് പേകാറു്വര്. 
അരിയ ശേഷം ഏനം കാം 
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ഗ്രാമേഷ്വന്തഃ സാത്ഥിക ജഞ്ഞതേസാരോ വസേയുഃ. 
ുഷിതം പ്രവസിരം ചൈഷജാമനിര്ഗതം രാത്ര ഗ്രാമേ. 
സ്വമി ദദ്യാല്. ഗ്രാമാന്തേഷു വാ മഷമിതം പ്രവാസിതം 
വിവിതാധ്യക്ഷോ ഭഭ്യാല്. അവിവീതാനാം ചോരര._ 
ളക. രഥാപ്ൃഗ്ുപയാനോം സീമാവരോധവിചയം 
ദ്യ അസീമാവരോദധു പഞ്ചഗ്രാമി ശേധ്രാമീ വം. 

ബ്ബലം വേശം ശകടമനുത്തബ്യരുരസ്ുംം,, ശസ്ത്ര 
നെപപാശ്രയം അപ്രരിച്ചന്നം ഭം കൂപം കൂടാവപരതം 
വ കൃത്വാ ഹിംസായം സ്ഡോപരതഷ്യം വിദ്യ 

ശ്രാമത്തിനുടയകത്തു ചാത്ളു" വസധിക്ഷമ്പോ തങ്ങളയേ ധര 
യു അ ഗ്രാമത്തിലൊള്ള. സ്വാിക്ഷ അറിയിച്ചു സിപ്പി. 

ഇവരകക ഇന്നതു ഗ്ാമത്തില്യിന്വ, ഗമള്തുക്ൾ സ്വാമ്പം ചെ 
രില് കൊടപ്പിതു. ശ്രാമാന്തത്തിലിളയ്യചമതു വിവീതാധ്യ 
ക്ഷി? കെടടപ്പിു. വിവി താധ്യരജന് ഇല്ലതേടത്തോകില് ചേര 
കന് കൊടടക്കക്കവിയന്. അലനാവേദന് കള്ളകപ്പിടിപ്പഠനമട്തി 
ഭിയയമവന്. അമിയ കിൽ ജവാനെ സീമയില് 
ന്നി, അവനാരാമ്ജു കൊടടപ്പിു. ഒരുത്തനു സീമ അല്ലു 
ലിജ ഇന്നിന്ന ചാത്തു. പജവേഗാമി താന് ദശഗാമിതാ ൪ 

0൭. കില് അജയ ളം പാളം സ 
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ളും മര്ജ്യഭിന്താന്!! ഏന്, ഇല്ലം ലവര് പിന്നി 
ന്നു ശ്ൃസാവാവി? ചേ അല്ു മുടിഞ്ഞിടിനിട്ടം, മേരു 
കെട്ടാതെ ഇടിന്നിടടടം ശസ്തരമളയര നന്റായി കെട്ടാതെ വച്ചും, 
ക൯റിന്നേണല്ലു ചെയ്യടതോഴിഞ്ിട്ടും, കഴി കഷ്ലിയതു* തൂടാതെ 
ഥികിട്ം, വല വല്ിതില് പട്ടം ചില് ഭണ്ഡപജേഷ്യത്തില് 
മന്ന ഭണ്ഡം പ്പി. 

വൃക്ഷച്ഛോര്ന്േ ഭമ്യരശ്രിഫരണേ ചതുലയനോം അദ. 
തസേവനേ വാഹന കാഷ്നോേലോഷ്യപാഷാണഭണ്ഡേം. 
ബാണബം്േവിക്ഷേപണേഷു യാനേ സ്ക്ിനാ ച സം. 
ഘട്ടനേ “അപേഹി? തതി പ്ര്രോശന്നടണ്ഡ്യ 

ഫസ്ത്രിനാ രോഷ്മിതേയ ഹതേ ഭോണോന്നം മദ്യം 
ാല്യന്ദേലേപനം ടന്തപ്രമാരിനേം ച പടം ഭദ്രം 
അശ്വധാവളഥസ്ലാനേന്ു തൂല്യോ ഫസ്ത്രിനാ വധ ഇതി 
പാടപ്ക്ഷാളനം. ഉ സിനവേ യതേരുത്തമോ ണ്ഡ; 

ലല ലിജി ഴു് ഘന ൫55 പിസി, ഒ. പേര് 

രെ ഇ എ രില് 
വാ? എന്ന മാച്കേട്ക 

രി കി എനാ ശം 'ളിടി കം കിം ന 
അ ഷി (രമയും മജു എന മം 

വയ കളക യല അ്ലുഡഭാകഡും (ഥം 22, ചേ. ഒം വ) 
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മം വെടി പീഴുമള്തു, പോക! എന് ലാല്ല 

ലിന്൨ ചാകില് ്ഡമില്ല. ചതുഷ്ഠാത്തുകുടകകിമില്ലാത്തവു? കെട്ട 
പോണ്ട, ശിക്കിക്കുോണ്ടക, വിറകമിടടികയും കളും തണ്ടും 
(അന്ധം ഇത്തന മും ഇടുംടപോണം, യനേറിപ്പോമൈടള്തും പോക 
എന് ചൊല്ലു ഇല്നിമിത്തത്താന് ചാകില്!! ണ്ഡേമി്ല. 

പരവ! നലിക്ക ച്ഛ ആനയുടെ മന്ന നിന്. ആനയെ 
അഭിശപ്പട; 
അനമും, ഒരു കഷം മല്യ, മാല്യം അനഘം, കയിയേല് 
ചൂണ്ട ഭി മൂപ്പന് പുടവയും കൊടപ്പിയ?. അതു 

ആനയല് കോക്കി ്പടകില് അവന്നു ട്രോണ 

ടം ര. 
ക 
5 യശ എണ മ വുംഭയകിെ അതില 

സ ്യ്യബാവസെ എന്ന പരിശാക്കി വധം 12. പോ. 11." "ഞാര് 
ലിക ളക എന്ന വി എം ഗം ജം 49) 

കം ചു 
ം. എറി പ്രഭോഗിളു 

19. എലാ എന്ത വായിചാള് ബട്ല പിര 
ചളി കിയ എനന ഭാത 

ര പലല ആളു പിലാ പാവ. വക ഏക 
ലിജ്ലോകിച? (൫൮% പം പാലായെ 
രം അം ജിിക [ജില (0. ച്ചു സള ഖളാ. പാവാ 

വനേ 

ന കരികകാളനമു് പുണ കരത്തില് മിച്ച 
ക ര അന സാനിയ പരയുന് 
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എന്തിന്നു കൊടടക്കിന്റകതജില്ം ശവദമധാവളലി്തിതോടൊക്കും 
ആനയംല് കാടപ്പുടപത; ആകിന്റമയാല് ആന കാല് കു 
കരിന്റ വാറിതു 4? ആരമനക് കഷപമിന്റിയെ പവോനുടേ കിച്ചു 
കൊല്ലേനോകില് ത്താം സാഫസണ്ഡേം. 

ശൂംഗിണാ ഷ്മിണം വാ ഫിംസ്യമാനം അമേ ച... 
തര് സ്വമിനു! പൂര്പ്പ സംഹേസഭണ്ഡഃ. പ്രതി. 
രൂര്മസ്യ വിഗുണ. 

ശംമിക്ടിലയാമന്യോന്യം ഘാതയത തച്ച തച്ചു 
ണ്ഡ 

ദവപശ്രുദ്ൃഷരമുക്ഷാണം ശഗോകമാരീം വാ വഹ... 
ഖത പഞ്ചോശതോ ദണ്ഡ. പ്രവസേയത ഉത്തമ. 
ലോമദോഫവഹേനപ്രജനനേപേകാരിണാം ക്ഷുരപ 

ശൂനാമാദേനനേ തച്ച താവ്വച്ച ഭണ്ഡാഃ. പ്രവസനേ ച, 
അന്യത്ര ദേവപിതുകാ്യേരു. 

തി ശരംഗി അന് യി താന്, ഇവിണ്ടിനാലും ഘസ്യ 
മാനനേവനി ല് ഭക്തിയക്കോല് ഉന്ന പൂദ്വം സാമം: 
(ഇവിദററ വിലക്്നച്ചേയ്ക്ോ* വിലശഭതൊഴികിചിജമടഭ ഒം, 

ശശിയും ഭ്്ിയും രമ്മിലേ പൊതു ചകേക്കണ്ടു വിലക്ക 
തോഴികില് ചത്തു പെ ലയും? കൊടുത്തു അമ്നെ ഭ്ഡോമം 
വൈക്കക്കവിയന 

4. "വിക ഏട വിളിചചുപഞ്ഞിടടം, “വിക ജച്ച ടിക. 
ക, ലുഡ എര( ടിം 
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തേവയ കാളനും പ്ശ്രകൂടത്തില് ഗര്ഭത്തിനായ്* നില്ല 
കളയും, യയ] ഒളളതും ശൊണ്ടാഴികില്* അഞ്ഞു൨ പണം 
ഭണ്ഡം, ഇവ കാല്കിലുത്തമം സാഡാസണ്ഡേം, 

൧ കോമയും കറകമവും ഏറിപ്പഭമാവമവും ഗര്ഭം 
കൊട മലയം ഇങനെ രള്ള പ്രതി, ക ക്ടിം മൊല്കിലം 

വകളുമം പിതുഭളയ അറയ പെറുവും പിന്നയുമത്ന ഭണ്ഡം. 
ത്ഞിലുമോഴിച്ചു ണ്ഡ. 

മിന്നനസ്യം ഭഗ്നയുഗം തിഷ്യകപ്രതിരഖാഗതം ച 
പ്രത്യസേരദവാ ചക്രയുക്തം യനേപശ്ുമനുഷ്യസംബാദേ 
വാ ഹിംസായാമണ്ഡ്യേ!. അന്യഥാ യഥോക്തം മാനഷം 
പ്രണിഫിംസായരം ഒണ്ഡമദ്യാവഫേല്, അമാനുഷ 
പ്രാണിവയേ പ്രാണിദോനം ച. 

ബ്വാലേ യാത്രി, യാനേസ്ഥഃ സ്വാമീ ഭണ്ഡ്യഴ. അവാ. 
രിയി യാനേസ്ഥഃ പ്രാ്യവ്യവഹാരോ വ യതോ 
ബാലാധിഷ്സിതമപുരുഷം വം യാനം രാജാ ഫരേര. 

കൃത്യാജിചാരാര്യോം യരിം പരമാപേയരിം, തപ 
യിതവ്യ. 

കയം 6. 
രം അിളില്ം ഹം പ്രവാ എനി മുപജമകഷ് അഭി 

പുസ. യ കാളയും മും സവാരിലെയയന്നവന അജ പത 
നം അയ്മ ടിജു ഫസ്ന അഭ പോം 
രി ഏകം അം, 49. 

കം ഉത്ിലുളളവ പ്രമോഥം ശരഭ 
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ഭാഴ്്ായാമനിച്ഛുന്തയാം, കന്യയോം വാ ഒരേ. 
്ഥിനാം, ഭത്തരി ഭാ്ട്യോയാ വം സംവനനുകരണം. 
അന്യഥാ ഫിംസായോം മധ്യമ സഹേസണ്ഡോഴ. 

ുകകിഞാനന് മുറിഞ്യി്ടം, ൭൦ മഴിഞ്ഞിട്ം, എതിര് ബന്നി 
പ്രിന്നോക്കി മണ്ടിന്റമത്തു വിച്ങ പിണ്ടി, ചാട, ചെറാട്, 
കനുജ്യര്, പരശുവെന്ടിവല്ലേടയ ഞരക്കിലം?: മത്തന് [ചാകില് 
്േില്ലൂ. ഗൂപിത്തനയമിന്റിയെ ലച്ഛൂ, മനഭപ്പര് ലാകില് 
ജഗോക്ത? സ്വേം മവക്കക്കെവിയന്. മനുഖ്്യല്ോത്ത പ്രാണികരം 
ചംകില് അതിന്നു പ്രതീകാമമേം കൊടുത്തു ഒണ്ഡമും വൈകകക്ക 
ിഷന്. 

ചാടടിമല് സാദി ബാലരായിട്ട ചാട്ടിന്കീം പട്ടാനന്?! ലാ 
ലില് ചാടിന്േല് സ്വാമിയായമള വന് ണ്ഡം ഭവക്കക്കടവിയന്, 

വയ 
2 ജിം വം 
കും 
ഴു ഉതടല് ജർ മാന് 

തമി കമ പം റിഷി ഫങും' എണ മാങ്ങ 

ന ലേഖ ത്രാണം 
[നയ 
ആയെ ചായല് 
നി 

കം ജം 
കാള രം 

നം 
ര, വിതിലിടിളുനസര്ം 



4. പ്രക. ഭാനാ 7 

ഭി പിനാരണ്ടിന് മേല്പപട്ടനോകിലവനേ പൈപ്പിറ. സമേ 
(ടഃ ബാലശായിട്ടു പരമായപുഭഷിന്റിടയ ഇരിക്കില് ചാ ജജോലു 
കരംവിതു 

കൂര്യയയുമഭിചാരം?* ചെയ്ത നട്ട് യാവശനരതതന് യ 
തൊരു മോധഭച്ഛ്ോന് അവമനയുമതേ ചെത്തിയ 

കടല മദ്മവികല് ോഗമിച്ലിയാതെ ഇഭിക്കില് വശ്യം ചെയ്. 
കിള് പിഴ ല്ല. കെചവാരിടിക്കിന്രവന് ക്വി നൈ നോക്കില് 
ശ്യം ചെയ്താലും പി ഇല്ലം ജ്യ വിനെ നോക്കി വശ്യം 
ചെയ്കകല് പിഴ ഇല്ല, ഗ്ന വിഷയമന്റിയെ വശ്യ്ചേയ് കില് 
,അതിന്പഴി! പിഴ വജകില് മധ്യമം സാദസണ്ഡം. 

മതേപോിത്രോര്ഭമിയീം മതുലാനീം ആചായ്യോനീം 
സനുഷാം ദുഹിതരം ജിനീ വര/ഭിചരതഃതരിലിംജ"ധം 
ച്ഛേനേം, വധശ്ച. സകാമഠ തേ ലഭേത, സേ 
പരിചാരകാഫിതകളക്താ ചം 

ബ്രാഫ്മണ്യാമഗുപ്തഠയാം ക്ഷത്രയസ്യേത്തമഴ, സവ. 
അം വൈശ്യസ്യ. ശൂ കടാ്ിനാ ഒഫ്യേത. സര്വത്ര 
രാജഭ്യയോഗമനേ കംഭീപഠകോ. 

ബി വിടിലില്ില്' എന്ന ജം വി 
യം ഘം കരയില യാടികം 
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ടം മുട്പിരന്ന*ിവകളയും, തമ്പു "നടപിറന്നവളയം, 
(തമമാമി യുട ആ പാമ്യയെയും, മക കളയും, ഉുടപിരന്നവളെയും 
മിക്ക മുട ശിഗ്ലാണ്?? മമടിപ്പില്ചു കളവിതു സ്വാമി. ഇതു 
ണ്ടും മേമിച്ചുലം ഇതിൽ പേ കോകില് പിനക്കൊല്പിതു, ഇച്ച 
ലിഖ സ്രീകാം സകാമകമകില് അവളേയും അത ചെയ്ത കൊല് 
തു ഇനി സനം പരിചദേകൾ ആകിയ ആഘിതകന്-_റെടി 
കൊണ്ടു ജിലയുമവന്_, ഇവ സ്വാമിയുയേ യയ ഗിക്കില് ഇവ 
യു സ്ത്രീകളേയും കൂട ലിംഗം ചെയ്ത! കൊല്വിതു 

്രാഫ്ടി സ്വിരന്ത്രമയൈമ്േവമള ക്രിവ ഗമിക്കില് 
ഭത്തമം സോസണ്ഡേം, ലധ്യന് ഗമിക്കില് സ്വ, ശൈ 
ല്ൂടി* ചാറി ഏടിലുമോല്വിതു, ക്ഷിയാടി* മൂപം ഭജ 
തുകയെ ഗമിക്കില് മ്ജലിിയിലിട്ട വദപ്പിതു. 

നകം 
ക 
മ. 
9. ലച്ചിേഖര് എനെ റിതിക 
ഗ്രം മപ്ർ മേയും രിക 
കി. അം ഭം (ലും പം പ്ലം ഴി 

ജിം ഇട അമ 
രം മലയളം 
രം, പ വിക് മം പര എഴു പാലിയും കായ. 
൭. അഗം യം എനം 

49. യാണ 



ടട പ്രക. അതിചാരണ്ം വ 

ശ്വപകീഗമനേ ഖ്ൃതകബന്ധാജകഴ പരവിഷയം 
മ്ലേല്ം ശ്വപകേത്വം വാ ഗൂ. ശ്വപാകസ്യായ്യോ- 
മനേ വയം, സ്്രിയാഃ കള്സനാസമ്ലേനേം. 

പ്രലജിതാഗമനേ ചതുര്വിംശതിപണോ ദണ്ഡ. 
സകാമാ തദേവ ലഭേത. 

ഭൂപാജീവയോം? പ്രസഹ്യോപഭോഗേ ദവദദേശപണോ 
ഭണ്ഡഃ, ബഹൂനാം ഏകാമധചചരതംം പൃഥകെ ചതുര്. 
വിംശതിപണോ ഭണ്ഡഃ. 

സ്ര്രിയമദയനേര ഗല്ലൂതുഃ ചൂര്വഴ സാഹസ്ണ്ോടയ 
പരഷമധിമേഹതശ്ച. 

ചണ്ഡാലികയെ നാലും ഗമിക്കില് ബ്രാഫമണടി മുലയും 
(അയേഴ്ുമും കാച്ചി പരവിഷയത്തില് കുടള്ജൂവിു. ശ്ര്നാകില് 
ചണ്ഡലേടോട ൂടൂവിയ ചണ്ഡോലകലത്തില് ഗിക്കിലവഭെ 
ാല്ിരിതു സ്രീ മുക്കം ചെലിയുമവു ല്ല കൂട്ടവിയു. 

തപ്പേടടിിക്ം സ്രീ" ഗമിക്കിലിമപള്തൂനാലു പഠണ്ണം 
ണ്ട. അവാം സകമയാകില് അളം അത്തയും? പടവു 

കയി 
ന അവളും 0.11 
ഡിം സ്സ തവം 4വേഷപം പെണ്ത 

(ലിലെ ഇങ്ങനെ ഇല് മില ലോധ വി ചേസില് 
തക 
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രൂപാജീപലാള്ളവളെ വലിഞ്ഞുപഭോഗിക്കില് പന്തി 
(തിയെ ഗമിക്കില് രോത്തക്് ണ്ട പണട ഭണ്ഡം. പലല കൂടി 

ചുരപത്തുനാല പണം ഡം, 

സ്രീ യോനിജിച൯റിഭയ തുമദഖാടികില് ശമിക്കില് ചൂദ്ം 
സ്ഥഘസഭണ്േം. അവാം പുതഷനൈക്ൊണ്ടപരിഷക]൦ 
ചെയ് കില് പൂദ്ം സാലസസ്ഡേം. 

ശോക 

മൈധുനന ോശേപണ॥ 
തിഭ്യോനിഷവനാത്മനഃ 
ദൈവതപ്രതിമാനാം ച 
മനേ ദപിഗൂണ സമൃത. 

അണ്ഡ സ്വേന രാജാ 
ണ്ഡസ്രിംശര ഗുണോ 
വരുണായേ പ്രത്യ 
്രാഹ്മണേമുസ്തത പരം. 
തന്ന തല് പൂയതേ പോം 
(രാജ്മാ മണ്ോപചാരജം 
ശസ്തോ ഫി വരുണോ രജ്മോം 
ഭിയാ വ്യചരതം നൃഷു. 

കര് വവ 
നു 
രം, അവര ചില ാളകളില് 
ര രം, 
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തിളു്യോനിയില് മമിക്കില് പന്തി പണം ണ്ഡ 
പരടീപം* ച്ചിടികമവഭറെ ഗമിക്കില് ഇപയ്ുനലു പം 
ഭണ്ഡം, അഭണ്ഡ്യമനെ ണ്ിക്കില് ഭാജോവു താനം അക്കൊണ്ട 
തില് മപ്പതു മട, പൊന് വരണനാക! തവ ലൊഴ്ക്ി നീരിിടട 
്രാഫണ്ണന്നു കൊടപ്പിതു. ഭണ്ഡപ്േചാേഴിമേള് നിര വരിന് 
പപ കെടും, ഭക്ഷ ശാസ്ത്രവാവാന് വരുണന്. അതു 
ളിമിര്തം വരുണന്നു കൊടുക്കില്റിയു. 

അതിചണ്ോം മുടിര്തിതു.." 

കരണ്ടകശോധനമംകിന്റ അധികരണം മുടിജ്ിതു 

ന ങ്ങതിൽ ൮0 
പ്രതിമ, ഉപ. വരിബം ജമ വം, ദ. വടിവും വഴ്ഖു 

യ ന. ളാം മി മഹി: (മം പം പം 140 
വ്തില് മളം? എനന ഡോ ഇഡി: കളി 



അധികരണം അഞ്ചു”--യോഗവൃത്തം. 

പ്രകരണം 89. ഭാസ്ഡേകമ്മികം. 

ഭൂിഗരാഷ്ടയോ കണ്ടകശേോലേനമക്തം, രാജരജ്യ. 
യോര്വക്ഷ്യമഃ. 

രാജനേമവഗ്രഫ്യോപേചീവിനഃ ശതൂസാധാരണാ വാ 
യേ മഖ്യസ്പേഷ ഗുഡ്ധപു ഘപ്രണിധിം കൃത്യപക്ഷോപ 
ഗ്രഹോ വാ സിദ്ധി, യഥോക്തം പ്രസ്താ. ഉപജാം_ 
പേ്യ്പസപ്്യോ വാ യഥാ ച പാരഗ്രാര കേ വക്ഷ്യാമഃ 

*യോഗവ്ൃത്തമെന്യതിധികടണം. ജോഗമററ സയിതീക്കണ 
ശസേന്മേോിമൈ ചല്ലിന്റിു അവര ്ൃത്തമാവിതു അനുസ്യാനം. 
അതിവിടക്ചെ്ലി൯റിരെവ്റിതു ശബ്ദാമ്ഥം. യോഗവ്ൃത്തം ണ്ഡ 
രമമികമാകി൯റ പ്രകണത്തിലെ മുടികി൯വതാകിലുഗ്ല, അധികരണം 
തിക യേഗേവ്ൃത്തം ചൊല്ലുവാന് നിമിക്ക, ഇയ പ്രധാനമായി 

കജ യ 
ര പരിഭാഷ മെ ഇം വരിക മൂഴ്വന് പഴി സസ, 

തു ജ്യ ചേിടിളും (അമ 11. പേ 149. 
ര ലു, ലിഷ കൂര് 



9. പ്രക. ദാണ്ഡകമികം, ി 

യ്്ിവനമാന്റമൈക്ഷേണക്കെ പ്രധാനമാകിന് റല ണ്ഡ 
കൂരമ്മികംകൊണ്ടു" സംശോധിതമായിയന്ത! മന്ജരാജ്യതരള മുയേനാ 
ിടനു'; ക്ോേശാഭിസംോടണളത്യൂര്ണീയാടി വക്ഷ്മാണങ്ങളാ 
യോ പ്രകരണങ്ങളുയ അത്ാങ്ങളെ അനുദ്ിപ്പാന് സമത്സാനാ 
ഖാന് അധികടണം പ്രഥള് ചെയ്ഖാ൯ നിമിത്തവും കമ്മക്കേ 
യും, കുണ്ടകന്മാടെയും, ഉപായങ്ങളും ശോധ്യകയും ഭമിച്ചു 
ട്ടവനായി. ക്ടകശോധനത്തില് പ്രജേഷ്ഡ്രഭൂതികാം കമം. 
ഇതിനില് പ്പഷരോടക്രടി ഇന്നെ ജാജാലു ക്മാലു കണ്ടക. 
ശോധനത്തില് കാജുകവെദേഫാടി കണ്ടനാര്. ഇതിനില് കണ്ടക. 
(യാഭാോര് ടേജാവിമന അധകടിച്ചു ജീവിക്കിന്റ മല്യടികാം 

ഭം 24 
യ്ക പ്രേരക. ഡ്ിവന മന് 

ഷം പ്രമോ റായി 
ലി എനം. വായി 
ചൂ. 4. (ഭവി (രമ കിട കടടിയു്കനന 
ആസ്മ 
ുടിടാകപ്പോഷ വ: 
ര പുട നിബി വി. 
19. ജടാ ചികി പോലെയും അകം നയ 

കം മില് ഇ വാക്ക ഭവെ 

ര്ക്തില് ദിപ ആടില് കൂ വിഡ ഇമായ അദി 
ലിന ചളി്ാണ രൂകം 
മം ഭര്തി വിഘാരമോി നിലവരെ യന 
കമം ഇരി ര്ിളാം. ഗയ 04 
ജം യനം 

പി 

അമിന നന ചോ സാധാര പാള 
ളള പ്രധാ ഇട അധികേമടിലു 

നി 

യാടി 



45 ഭാഷാമകരടലിയം 16 യോഗ്യത] 

കണ്ടകശോധനത്തില് ശമതൂപകമ്മാരിഗാടികളും ഗുഭചിയധധം 
ഭീമം ഉപായം, ഇവിടത്തു ഉപാഃഗുണ്ഡേങ്ങളാോ.? കീയെ 
(തീനില് ഭര്ഴ്സമം ജ്കേമം സാശോധ്യര്. ഇതിനില് ഭജോവും അമാ 
കളും സംശോഡ്യന്മുരോയോര് തമ്മില് സംബന്ധമായി 46 
രയ്തളില് കണ്ടകദശാധനം ചൊല്ലി ജോജു കണ്ടക 
ശോധനം ഭച്ലിന്റിതെയപിതു കീമ! അധികരണത്തോട്ട ഇവഭികം 
അത്തേ! സംബന്ധം, 

ഉ്വികംണത്തില് മുതല് സ്തരം ലാണ്ഡേകള്മികമേയിു 
ഡ്വേമാധിതു ഉപവി, അതി കമ്മി പ്രയോഗം, 
അതു ചെല്ലിന്റിതെമ്പിതു സുതം. കീ സ്ൂ്ത്തോട ജന്്.൭ 
മട? സഞ്ചന്ധമാിതു._.കിരം ശ്ുഭാചിയവമാഭിപ്രകാശടണ്ഡേ 
അള ചപ്പിയ പ്രകശണ്ഡം പ്രയോഗിക്കവുമൊല്ലതോയും, [അ] 
പര്യയരി ശോധിക്കലും വേണ്ടി ഇടിക്കലും ലികയത്തില്? തണ്ണി 
ഭണ്ഡം!! പ്രോഗിക്മെ ലെല്ലിന്റിതെദിതു സംബന്ധം. 

്യോ ക്മകശോയനമുകതിമേന്റവാം ർഗം സ്ഥം 
(രീയളി, ജോ ജനപാമടില.അവിടണ്ടിലുമോമ കണ്ടകം ശോധി 

ങ്ങളു 
കോത 0, 
ദൂ പക്യം 0.16. 
൫, വിം ോഡുമണ്ങങളാണ (പോങ്ങു 
നിലെ അധികം ഉ ധികം മില സബ 

വക്കില് കാമ ാമാഭണകെലി 
കള 

ക മ കം 
0. മാക്കി ഷ്ാരിിളുകയും ധരം അവശ്യം ആവ 

(ലിം ചോര /െജയ മലുള്ുവികാകലുഡ “മാ പേ 
ഭിം പിച്ചു പലി ംമം ഒം ം ം ം 29 
ലും 



9. പ്രക. രാണ്ഡകള്ളികെ ന 

കഴമാവ ചൊഴ്ലീു ൦. ഇനി [രോ]! !* ോജ്യ്ളുടയ ക്ടകശോധനം 
െല്ലിന്റിതു. രാവു പ്രതീത/4, ഭാജ്യമെനറമാത്യികം 
അലികണ്ിലും മന്നം വ കണ്ടകന്മാൈ്ചെഴ്ലിന്റിഇു. 

ജോലി അധംകരിച്ചു പഭീപിക്കി൯റവളേം, സാധ 
ണോ അവരവ മൂയേവേതനര്ോയജ് വരമ. അങ്ങനെ 
ഇമനന മന്തരിപുഭോഘിത സേനാപതി യുവരജജോടിമ്യപുഷയാരില് 
ശൂഡധപുതപ്രഞങിധി! ചെയ്കം അതു സിടി എന് ചൊള്ലില്റിതു. 
സിടിാപിതു തുള്ല. ഇവരളക്കൊണ്ടു ജ്ഞാനം മന്ത്രം സുര 
(യ് ഉലിക്കലായിട്ടു സിദ്ധി എവ കചൊള്ിന്റിതു. അറിയ 
ൂന്യയപ്ജോപ്ഫമും സിജി. കൃത്യരാവോള് ശയ്വിനുടയ [രജോ 
ച ല്ിര് ഭീദടികം, അവള സ്വീകരിച്ചാലും ഡികെ 
കടുക്കാ. കൃത്യ സ്വീകരിക്കമ മമൃന്മെന്റാല്* കീറുപ 
അപപ അപസര്പപമു!7 രസധപുജപ്രണിമിയില് ചാല്ലീയു. അവു- 
വായി? പഴിദമല് അവേ സ്വീകടിപ്പിതു അന്റിയെ പാര്ഗം 
കീകിര്ക്തില് ചൊ്ിന്റ പ്രകാരമുമമയും: 

നി 
0 ജിം 

8 ചടം ച്ചുള്ള 
0, പ്രസി ബില ആവില്ലേ. 

ള്തിനം ദനം ഖുര്, 
[൮ 

1. പകര്ച്ുകളില് നിള 



൮48 ഭാഷാകൊലിയം 1൦ യോഗവ്വത്തം] 

ജ്യോപേഘാതിനസ്ത വല്ല സംഹതാ വ തേ 
യാഃ പ്രമശേമെകും॥ പ്രതിഷേഴംം മുയ്യം തേഷു 
മ്മതചിരുപാംശുണ്ഡോം പ്രജിത. 
ൂഖയുഹോമാതഭാതരം സര്കൃതം സത്ര പ്രോയയോ്യ 

ജാന ശയം, തം ജോ ഷ്യ ര്യോപദോഗാതി 
സര്മേണ ടൂ വികരമയേല്, ശര്രരേണ സേന വ 
കന്നം തത്ര ഘോതയേരു, ഭാതഘതേകോ/ യ 
രതിം 

തേനു പരേശവഃ പരിചാരികപപരൂശ്ല വ്യഖ്യോത, 

ഷ്യം മഹാമാത്രം വാ സത്രിടപ്രോത്സാഹിതോ ഭൂതോ 
ഭയം യച്ച. തം ഉൂഷുഗ്രഹപ്രതിച്ോര! രാത്ര. 
ശയാനം അന്യത്ര വ വസന്തം തിക്ഷണോ ഫത്വ 
ബ്യാരി, “ഫതേയേം ഭയകാമക? ഇതി. തതോ ഫര 
പരക്ഷം പരിഗ്രഫ്യേതരം നിഗൃഫ?ണിയാല്ം 

ഭൂഷ്യസമീപസ്ഥാ വാ സത്രിണോ ഭൂാതരം ഭയം യാ... 
മാനം ഘോതേന പരിരര്ത്സയേയുര്, തം രാത്രേവിതി 
സമാനം. 

ഇരി ഭാഭ്യയപേലോതികകള ചൊഴ്ളിനറിതു, അവളോ ഭാജ 
ച്ലയ്മോയും, മറവം ന്റാടോത്തില്!? കെട്ടപണ്ണി ഇടിക്കും അമാ 
(ചി മ്യപപുതഷയാരം. ഇവഭം സാഥതയിട്ട പ്രകശപ്പതി 
ഷോ ഇവളെ നോക്കി ല്ലാ, ദുഷ്ടി! നോക്കി 



കളി നി [1 

ര്മ്മശ്ുചിിരായിരുനന 
ചിത 

ഭാവ ഉപ ോഗുടണ്ഡപ്പമോഗം ചെയ് 

പൂർണം പ്രയോശിക്ഷമാറാവിതു---വ്യനായോള്ള മ 
കരനാ 20 ഭൂാതയല്ണയായിട്ട ശം പേറാതെ ഇന്നെ 
പരി! സയി പക്ക മിച്ചു ജോലിന്ു ഓാട്ടവിതു. ഭോജാവുമവതെ, 
കൂണ്ടകനുഭയ ധനോള്ം നിനക്ക തവ! എവ. മല്ലി അവനു 
പരടയം കൊത്തു, 'പററിക്െ്ടിറിതാനം ഖിഷം ടുതല് 
കാകി നനു ല്ലി വിവി? അവനുമിലണ്ണമേ ചെവടപ്പിര 
അവന കറപ്പോണം, (ടപ്പിറനനവനൈക്കെനറാനിവന' 
൭൯൨ ചെഴല്ലിക്കല്വിയു. 

ഇതുകൊടെണ്ട പഠശേവിയും, പരിലാഭികപുതുനെയും ക 
ലൂ കണ്ടക. 

മ, രചി" എന്ന മൂതല് വുംഖയഭയിര പം ശു 

മം യത തമ, കല്കി; ഭഡയോള്സ്ഥ ലായി 

ടായി 

വം കയയാമവര്. മൂലി സല് 
ക്കി ഖയഭയകനിജുനതാടിാനണ 

ക പിക, ജട ഇദാമില് പോകും പം ഭട. പഠ 
മകള 0 ജി ജി ഘന ഷി. പരം. ജലേ 
സ്വാ 

വേം ചളിലിയിയ് എന്നാ *ജവക്വ 
(ര അവര എന്നായിികുമ ലാം എം അറിയ 
വ യ നം പകയില്ല കയ് എനം 

കം ശ്ാഴ്ിടില് ജാര കെ 



൮50 ഷ്ാകടലിയം 1൦ ജോഗി 

യായ ഫോമാത്ര[്യേ ഭാവ ]സതരികളാല് ഭി 
ക്ട ഫംമാതരനെമച്ചിസ൨ ടോം വേണ്ടിടപ്പുടിരിപ്പിള അവതി 
ക്തിളമചിരന്തവൈ ഇഭായ് തിക്ക് അള് കൊന്നിട്ട ജം ണ്ടി 
വനെ കൊന്റാന് ൯൨ ജനപ കേരംകച്ചൊ്ീട താന് മറ 
പു. അനന്തരം ഭാജാു പുതരമാശുചയാടൈ കൂടി ഭാതുഘാത(കുനി 
(൭൯൨ കെല്ലി അവക്കൊണ്ടു മഡാമാതുനേയും കൊല്ല പ്പിമ 

ലിച്ചി 
ജന്ന ഉ്ിറന്നവന് 4 ഓാജമിക്ഷിമവെനൈ കെട്ടവി. ചത്തപ്പോടണ 
യം ലെണ്ജുമൊഴിവിയെന്വ ലൊള്ലി ഭര്ത്ധിപ്പിള. അതിന 
(അരം യം വേണ്ടിന്റവനൈ തീര് (൪) ഭായ് ഭത്തുവി !* (ഇവന് 
ഭരതുഘാതകന്' ഏൃ൯൨ കിക്കും? 

അവധിയെ സത്രികം പു്ൃനാിരന്നെ മമായ 

ഭൂഷ്യമഹാമത്രേയോര് വ യഃ പുത്രഃ പിതുഃ, പിതാ 
വ പുത്രസ്യ ദരായധിചരതിം ഭൂതാ വ ഭൂാമുസ്തയോഃ 
കൂപപേടികമുഖഃ കലഹ പൂവേണ വയായ. 

ഭഷ്യമഹാമാത്രപുതരം ആത്മസംഭാവിതം വാ സതീം "രം. 
ഇച്ുത്രസ്ത്രം ശത്രഭയോദിഫ ന്യസ്ക്ോസി ഇതയപചരേല്. 
പ്രതിപന്നം രാജാ രഹസി പൂജയേല്._പ്രപ്പേയവേ 
രാജ്യകാലം തവം മഹാമാത്രയൊല് നാഭിഷിഞ്ചാമിറ 

ങ് 0 ാക്ുഡിള . 
കം ഹാന് ബി. നോട എള പ്ലം 
0. ആവു 
5, ഫാളികമ ദത്ത ഗഡു 
9 ഉ്ലിയര് എനന മുകളില്. രൂപം ജിലയിലുഞാടിളുട 
0, ഭൂഖുപാഞ്ങപോലെ മാലം എനം 



൭. പ്രക. ണ്ഡ ൭ 

തി. തം സത്രീ മഹാമാരൂവധേ യോജയേല്.. വി. 
കരാന്തേം രതരൈവ ഘാതയേല്.__പിതുഘാതകേദ്/യം 
രതി. 

,അന്റിയെ റുഷ്യഫോമായ്തടിജവര് പിര പുത്രോഷ് 
താല് ഭാരക്കളായ് താന് ഇന്നു ടന്റാരത്തടയ സ്്രിഭേയ 
ശമിക്കില്?! അതു കാപപടികക്കൊണ്ട മാജ പാസ്റ്റ കലഹമാ 
കഴിയു മരുമകനെ ഒത്ത കാന്. പിടന്ന മല്ലം 
കീലക്കണകക 

അന്റിയെ റിഷ്യയമഫാമായയനുടയ മകന് ശാള്ാടിഗുണത്രം 
എക്കെ മമിതി൯൨ തന്നൈത്താനേ ബഷുമാനിച്ചിരിക്കമവേമനും 
സത്രി ചെന് ഒടിപ്പിു._.നീ ഭാജായിന് മകന്. “നിന്നേ താ 
ചറിയ നായ കഴിഞ്ഞുപോയം.3:5 പിടന്ന വിവ ചൊയ്ക 
ധി തന്നുയ മക്കള വാഴിപ്പാനായ' നിന്നെ സ്താകിലുകമാമപഠ 
(ജത്താല് കൊല്വാനട$ക്കം ഏന്റി്ട നിന്നേ ഇ വച്ചിതു' ൯ റി 
ജാതികം ലൊല്ലി മേമിപ്പിു. അവന്ത മെന്? തോന്റിയ 
പ്പാണ് മറിയാതെ ഭാജായിന്ു കാഴവിതു, രാജാവും അവമത്ത 
ഭിം ചെയ്തു മക്ഷളക്കൊണ്ടാടുമാദേ കൊണ്ാടിച്െഴ്ുയിമ:_. 
(മകനേ, നിനക്ഷ ജരവാജ്യം പ്രപിക്കിലും ജിന്ഷമിഷേക ചെയ്യം 
ഞാഥിയിന്റിതു, നിന്പ്പനാ(യ") ചണ" ഇിക്കില്റ മഫാമായുനൈ 

രിത യിജലലരുന്ര) 24, 0, അനച്രച്ചോളി 6. 
00 തയാ ഇട്കില് തല് ചിഭയിനോം പി 

മോം മായ ഭാവി മാളായി സേം നസിയ 
നാണ് ഭാഭി, വാക്യ മും 
രാര ഏന്ന മ വികയ്ിിരില്മി നോക്ക 
ര. തിറ അള്ള് ജനന ഭാരിപളം 
രം യന 
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കപ്പ്, അവന് നിന്നു ശജല്യഭിഗുണധകളയും തന്നേ മോ 
കളയും പ്രതിപത്തിപപണ്ണി ഇതന്നവന്, നിന്നെ യരപരാജുയിന്നമി 
ഷേ മലയ്കുവാരെ നിന്നേയും െന്വ രാജ്യം വണ്ടകറംവാനാ, 
മറൈറാിഞ്ഞ റഷ്യയും കൂടി. അതു വലോരാ ഏവ 
(രിനൈല്ലൂഭിഷേകം പെയതോഴിയിപ് റിതു! എന്റിങ്ങനെ പറഞ്ഞു 
ധി. അനന്തരം സതി പിതാവാജിജന്ന ോമാതരമനക്കൊള 
വേണ്ടുമാവ. മചൊല്ലുവ യ. അവനും മശമോത്രമനക്കൊന്നാപ്പോന് 
(പ്രിതുഘാതി ഇവന്" എന് മമമ ജമറിയക്കാല്വിയ. കൊല്ലം 
(ജല് പരമാര്ത്ഥമറിഞ്ഞപ്പോണ് കാാന്തരത്തിലവന ശയയവായ്. 
[0 

ഭിക്ഷുകീ വം ദൂഷ്യം സാംവനനികിരിരോഷധീരി; 
സംവാസ്ധു രസേനാതിസനധ്യറല്_ഇത്യാപ്യപ്രയോഗോ. 

ഭൂഷ്യഹോമാതൂടേവീം പരഗ്രാമ വശത്തും, കാന്ത. 
രഡ്യയവഹിതേ വര മേശ രാഷ്ജൂപലേരന്തപാം.. 
്ഥാപേയിതും, നാശരസ്ഥാനും വര് കചചിതമവഗ്രഹീതും, 
ബാത്ഥാതിവരം്ം പ്രത്യര്ന്തേ വാ സപ്രത്യഠേയമാഭതും 
ഫല്ഗ് ബലം തീക്ഷ് ണയുക്രം പ്രേഷയേ. പ്രിിരോം-. 
്രകുവ്യഞ്ജനാ വാ ന്യ *അഭിയോേ ഫര? ഇതി. 

അന്ദിയെ, ഭാഭാവിനാഃലകപുട ഭിക്ഷുകി റഷ്യമഫാമാത്നടയ 
രള മര്ഭഗയാകില്?? അവക്കു, പശ്യയമയൊമമ ച 



൭. പ്രക. വാസ്സെകളികം ട് 
അം ഖള്ലൂവന് ൭൭൯൨ ചൊല്ളിഒ്തേററം വരമ പ്രയേഗേങ്ങാം. 
പ്രയോഗിപ്പി പിന്നെ വശ്യയെന്൨ വിഷം കെട്ടപ്പിച്ചു താന് 
ഭോല്വിതും ഇതിന ആപ്യപ്രയോഗമെന്റു പേര് പവാര് 
പുതയര്. 

അറിയെ യച്നായോള്മ മതരമ ആഭധികമമക്കാ 
കടടപ്പി൯ താന്, കാ കഴിഞ്ഞുപോ 

വിത പാു്ിമല് ഭ്്പിന നിവത്തുവാന് താന്, അന്തേ 
പല നിറത്തൂവാ൯ താന് നഗ്നം കപിരമാിരന്ന 
തിനെ അക്വാ താനം പ്യേസന്ധില് ചാങ്ങിനൊട ശൂ 
പ്ോകലോ്ടുമ ആശ് ഗഫികക്കാതെ ഇടിമി ശില്പ 
താന്, ഫല്ഗുവമയാ്ള?* പടയും തീക്ക് ണന്മാരെയും കരട്ടി വിട 
വിമ. അനന്തര അവന് മന് ശുഷ്ക പോര് യുടി 
റെ തിക്ഷ് ണർ കമര് മെയ ഇടായ് താന് പകല്ത്തന് 
കുവിതു. യാക്കി ത്താന് ഏന്റയിു. 

ഭാന് താന് പര്ാമികം 

യാത്രാവിഹാരഗതോ വാ മൂഷ്യമഫോമാത്രാന് മെന... 
യായേ, തേ ഗുഡമശമയ്്രസ്ലികഷ" ശൈ സഹ 
പ്രവിഷ്ടാ മധ്യമകക്ഷ്യായാം ആത്മവിചയമന്തഃപ്രവേശ.. 

ര 0, 1. വവ 
0 ജസി ലസിക എന മന്ന ഭാതി ബും 

ജോം കാണ രയിൽ ഭാഭിധിലാല് പിദിചാകപ്പേട് വസു 
മകം സാര്ദ്ധവായാര് കോഴ്ോകനന റാഡുകള ക്ധിടിജുനനതിന 

൨ ളം മകി കാങ്ജ 
മ ഖാലി രാര വായോ വ. 69) ഏനു വര 

അ അക പരാജ 
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(നാത്ാം ഒര്യദ. തതോ വരേ കാരിഗ്ഹീതാസ്തിക്ഷ ണാ 
ടൂ്യപ്രജുക്താഃ സ്കൂ ഇതി ബജ. തേ തഭഭിഖ്യാപ്യ 
ഭൂഷ്ടാന് ഫന്യദ. തീക്ഷ"ണസ്ഥാനേ ചാന്യേ വയഃ. 

അര്രിയ, രാജാലു ശാസ്ത്രംകൊണ്ട് ഭാജകലത്തില് പ്രക. 
യാവു ആഘേഷിച്ചുവെച്ഛു, മതേനിമി്തമായ് താന് മൂഷ്വ 
ഹാമാതുതെ വിടിപ്പിത. അവട ്സ്്രം മടിയിലൊളിച്ച 
ഭാജാിന:ലേകപ്ട്ട തീക്ക് ണം മനെ പുകവിതു. അനന്തരം ഒ 
വാതില് കഴിയു നടവമ്തു യാത ലയവെല്ലു വാതില് കാക്കുമവന് 
ശോധിച്പിത. ശോധിച്ലു തീക്ക് ണര്മടിയിലായുധം കണ്ടാറെ 
ചെല്ലുയിതു-_ “ജം ഇ ഭാകലത്തില്! ആയം കൊണ്ടു പുക 
ലോഭില്ല - ആയുധമൊളിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന നിജം ആ്യടയിര്4 
എപ് ചാന്നാല് 'അവ്ഗ്ര്യിഥാ തിമോ" ഇപ 
കസ? ജാവ മൈക്കള്ജൂവാ൯ പോന്നേ എന് ചെല്ല 

ന ിടാളില് 0 
യില 0. 
അഭി 0. 
4൭. പ്രേ 
ഖി ആഭ ളള 
(൭ ജങ്ക ൂഷയുപോമാതജാരെ ആളുകളാ 

മാള് ആപി എനം ഇവട 
ളാം. ഭാാസവസയിരേകമം അക 
ഗം ര) ജോം 

(90. പുഭപ്ര്യ്ങം മപോഗിളുനള നോക്ക, ഉറി മാം 
ടയ ളള എന്നില. 2. ചവി പോരിക അല്യിടിയുസ കം ച ൮0. (ഇവോ ഡം ്പേര.. യിലോന് രുക്കു ഇടവ ഇടാചു പര്് (൫ 9ം 111, മാമം വു. പരമാ സോം സിലു കം നം 



5. പ്രീ രാകി ടട 
പിള. അയ ഴി ജനെ ളാം ക്ലു യ 
ക്ന്വിതും തീക്ഷ് അമേക്ൊല്ലി൯വ താക്ക? മറവുചിലകം 
കക്കൊല്വിതു, 

ബഹിര്വിഹാരഗതോ വഠ ദൂഷ്യാന് ആസന്നാവാ.. 
സാന് പൂജി. തേഷരം ദീവുഞ്ജനാ വാ മൂട്്ി 
ത്രാവാവാസേഷുഗ്ൂ്യേതേതി സമാനം പൂവേണം, 

ഭൂഷ്യമഹാമാതൂം വാം “സൂ ഭക്ഷകരോ വാ തേ 
ശോ" ഇതി സ്വേന മക്ഷോഴ്യം യാം ബഹര് 
വ ക്വിചിദ്ധേശതഃ പഠനീയം. തഭുഭയം രസേനയോജ. 
രിത പ്രതിസ്വാനേ തവേവോപഭയോജയേല്. തർ 
ഭിഘിഖ്യപയേ 'രസദഃവിതി ഘതേയേരി. 

അന്റിയെ തഗാർത്തിന്നു പുറത്ത തന്നുഭയ ദേശം കാഞ്ോന് 
പോയിട്ട ചാഭത്തില്ലമെണ്ടോയിരിക്കം ഷ്യ പൂടിപ്പിു.* പിള 
്യുകോണ്ടാടി ഇിക്ഷച്ച്ക് ഭേയിയുയേ വേഷം വരില്ല ഒര സ്ര 
ഭജോവിനലേപ്ലട്ട (ഥം നോക്കി ഇഭല്ലൈല്ിതു. ത്തന 
(ളില് ഭക്ഷിപുരമ ിയാടെക്കേ്ുതില്ല 4൯൨ ജാ 
ചിന്ന ചൊല്ലി; ചാത്താ വരഭയ ഇല്ലമ്ലാമും പടകൊണ്ടു 
ഭചെന്റാഭാഞ്ഞു ുഷ്യഥാമത്തില്വെല്ലു കണ്ടു അളോഷം ചെല്ലി 
ക്കായി 

കം 
(൭. മോയന്താരി യില്. 
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അന്റെ റുമപ്യനായെജ്േ 2ഫാമ തരൈ, നിന്നുയേ മടയന് 
തന് റാജേല്ും*, അപ്പമേല്ും1** എന്൨ ല്ലി, അവെ 
ക്കോട് അല്പം താന കുറി താന് അടിച്ചുകൊണ്ടെവലവട മെന്. 
ചിത്തം നായുട്ടിന്ന പോഡെടള്ളു് 'തണ്ണിര് കൊണ്ടുവഭിക' 
എന് ചൊല്ലി, അവ കൊണ്ടുവന്നപ്പൂഠോം അതില് ലിഷ 
ട്ടു കോണ്ടുവന്നവൈത്തധമാപ്പേ കൊടുപ്പിതു.? അവരോ അതു 
പയോഗില്ു മോഷിച്ലവാറെ അതു ലോകഃ കുഴി "വിഷമി 
എന് ചൊല്ലുവിതു. 

അരിചാരശീലം വാ സിദ്ധാവ്യണ്ജനോ ഗോധാകൂതമം.. 
കരര്ക്കുടകൂടാനോം ലക്ഷണ്യോനാം അന്യതമപ്രാശനേന 
കനോരഥാന് അവാപ"സയസീതി ഗ്രാഹയേല്ി. പ്രതി. 
പന്തം കമ്മണ്ണി രസേന്ന ലോഫരസലൈവര ഘാതയേല്ം, 
*കമ്മവ്യോപേദ ഹത? ഇതി. 

ചികിത്സവ്യഞ്ജനോ വ ഒരരാത്മികമസാധ്യം വര 
പ്യാഷിം ദൂഷ്യസ്യ സ്ഥാപയിതവ ദൈഷജ്യഹോരയേരം. 
ഗേജ രസേനാതിസന്മധ്യാല്. 

ളം 20.06. 
പ്പരം പ കാണാ ക പം പ 
൫. പാ ചാര് കിയളളവരാകട, പ. അട ജള പകം സിം ഉട്ങിട അര്. 
ത്തു 

കം എന 
കളം "ച വളം? എസ മാളം ളക നിമ അവളും; എന ഭിരമ്ുകയിടിക 
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സൂാരാളികവ്യത്ജനം വാ പ്രണിഫിതാ മൂലം രേ... 
രാതിസന്ധ്യം ഇത്യപനിഷല് പ്രതിഷേധ. 

,അന്റിയെ അമിചാരശീലനാമയള്ോേ മാമാ സി 
്ൃ്ജനനായൊ്ളവനോജ പുരുഷന് മടം ജമ, ഞണ്ട് * ഇഡ 
റോലോന്വര് ലക്ഷണയുകയമായൊള്ളതുകൊണ്ടു ഗാനത്തില് ചോ 
രിച്ചു, ൂതദശഷകൊണ്ടു പ്രാശിച്ചല് നിച്ചു ശുക 
മല്ലന്, ഇന്ന ജേം വരമ ഭലാഘ്ി അവനും തേരി 
അകമ്മേനാസ്ികകഠോം അിററില് വിഷം കൂടികകൊടു്തു കടല് 
വി താ൯ം ഇജപ്പലക്ഷകു തക്ുകൊല്വിള താന് ചെയ്തിടും 
ക്മഡ്യപേത്തു* വന്നിതെന്വ താന് പിശാലു കള്ള കൊൻ 
തേവര താന ലെഡ്ലുവയു. 

ആന്റിയെ ചികിത്സകവ്യജേനനായൊോനൊര പുരുഷന് 
(ഷ്യമഹമാമാ്രേമനളുന്വ കവുകിം “നിനക്ക്: അസാധ്യമാധങള 
പി ഒണ്ടായിതേന്൨ തോന്റി൯ റിതു; അതിന്നു കടക! ഒ 
കൂടുന്ന ഖെയ്യാകില് പി“കക " ഏവിറവന്തു റം വരാ ചെല്ലി, 
കുന്നു ലെയ്ുമതില് വിഷം കൂട്ിക്ട കൊന്ിതു 

൯ താന്, ആളി! തന്, ഭാജാവിനാജേപ്്ട ജല 
ഭഫോമായനൈ മഖന്൨ ലതി ധിഷമിട്ട കോല്വിതു. ഏന്റിലു 
ഉപനിഷത്തില് ചൊല്ലിയ മനേകാ ചൊല്ലി 

നി 
ക ടി ഉം (കോഡു മുന്ഞ ഉ വിളി 
ക ജിലാനി 
ക. ഇപപള. ച "രിലിജിലി്പകം 

യില വി ക്വു. (വ, 

പ്പു. സൂ പാചക 
9, ഉപഴികര്പ്രരികം ജി 
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കരയടുഷയപ്രതിഷേധസ്ത._.യതര ദുഷ്യർ്രതിചേദ്ധഡ്യംം 
തത്ര ഉൂഷ്യമേവ ഫല്ഗുബലതീക്ഷണയുക്തം പ്രേ. 
ജേ ഗക്ലൂമഷ?മിന് മുര്ഗേം രാവ, സ്ൈയ്യ... 
ൂത്ഥാപയം ഘിരഞ്യം വയ വല്ലഭാ ഡിരണ്യുമാഹാ.. 
രയ വല്ലകേസ്യാം വര പ്രസഹ്യനേയയ ദുര്ഗസേതു 
പണികപഥശുന്ുപ്രവേശ ഖന്നിളുഫസ്തിവനകമ്മണാ 
കന്യതമം വാ കാരയ രാജ്ജൂപാല്യമന്തപാല്യം വാ. 
യശ്ച തവാ പ്രതിഷേധയേന്ന വാ തേ സാഫായ്യം ഒദ്യാരിം 
അ ബന്ധവ്യ സ്യാല് ഇതി. തൈവ ഇതരേഷരം 
പ്രേഷയേരം 'അമഷ്യാവോിനയഃ പ്രതിഷേദ്ധവ്യഃം ഇതി. 
തമേതേഷു കലചാസ്ഥാനേഷു കമ്മപ്രതിഘാതേഷു വ 
വിവമോനം തീക്*ണാ ശസ്ത്രം പഠതേയിത്വം പ്ര്ഛന്നം 
ന്യ, തന്മ ദോഷേണതരേ നിന്തവ്യാ. 

ചഭജോഷ്യയതിഘധം ജെല്ലിന്റിതു തദിറവാരം ഒരു ദൂഷ്യ 
ക്കൊരു മ പുഷ്യ ിക്കെ്മാവ ലൊല്ലിന്റിതു. യാ 
റോ പുഷ്യര്നെക്കൊ്വേണ്ടിന്റിതു, അവടെ വത്! മറേറാജ 
ൂജ്്യൂനൈ ഫാരിഗുബ്തോടം തീക്ക് മട്ടം കൂട വിടഡിതു. ഇനി 
അവെ ചോളി പിടമറോധിതു;__.ഇന്ന ഒ്ലത്തില് താന്, ഇന്ന 
ത്തില് താന് പടൈ ഒര്ുത്തു.: അന്റിെ പൊന് കൂട്ട. ബല്ല 
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ഭാടിടൈപ്പോന് തണ്ടു 4 പളനെകടന് പെണ്ണി വലിയകകകാണ്ടു 
പ? ശ്ശ സേതു, വണികിപം, ന്യനിവേശി$, ഫ്ക 
കമ്യ ഭൂഡ്യവരകര്മ്മം എന്ദിവററ*ലൊന്൨. ചെയ 
(അന്റിയെ ഭാഷ്ിപാല്യം താന്, അന്തപാ്യോം താ? നിമറാന്. 
ചെയുക. യാവനെത്തത്തന് നിനെ ലിപ്രതിപത്തി ചെയ്ത 
ഇണയായി! അവ മമ ഇ പോര: ഏന്റി 

രെ ചി വിടവിതു. ഇവന് പേകിന്റടത്തവംകകം, ഇവന് 
ണ്ടാ ചെയ്യേ വിഷക്ഷക' ഏവ. ചെല്ലി വിപി. 
വന് ലെന് അവട കമ്മപ്രതിഷേധത്തില് പ്യൂത ൯ കല 
ത്തില് വല്ൂതാന് ആതമരിയടതെ തീര് അര് ജവ കത്തു 

ന വ. 
ചതയ വിലിഡിളട പളഖള 6, 
9. (നോള് ഭക. ഭയ. ലി ജലം മജ മ. 

കാ. കൂടം യ ജ്തെ ഇപ്പോക നിമാ “ഫിഫ 
രം ഖയാല് ണ് എനന ഒറിലകകിടിിുകരാ്. 
കളിലെ യു! പേരന്നല പോളണഭല്ിളം 
നന 
0 ജാകി പിഴച്ചു കോളാ. 
9. ശുയന്ധല്ില് ടകം 

(൭) ജാല അനപലര്ോ ്രവഭം 
9 യും. പപ്പി ചാന് ഭഴിവാ ഇങ്ങന്നെ 

തം നം, ഴിവോന് എന്ന കില് അര് ഗഗ. തം. പ്പം 
ലോ, ഇവോ: വിലയം പൊക (അം. മലര 
ചികി ര്യ (യില് കള് അയി 
വിക പുട ചങ്ങാട ൂാകപ്പാന് ചാന 
യ ആരം വിലേരപ്രതയ മക അമിന ഓരം ചകക എനാ വസ ഈ 
(ഥി വം 

9 കയവും പേ പോരാമോ യം പ: 
ദി ന്യ 1. 
ളം ലമ േകാഗിലിാ 



160 ഭാഷാകലിയം 1൦ രോഗവ്ൃത്ി 

(ഇ. അവാം ഇവതമക്കാ൯വതന്൨ വാമ്യുമോവിതു 
അനന്തം ഭാജപുഷമൈക്കോന്വതന്റ. അപപഭാധമേദി മററ 
ളയും കൊല്വ തു 

പുരാണോം ഗ്രാമാണാം കലാനദദം വഠ റൂഷ്യാണോം 
സിമാക്ഷേത്രഖലപ്േഗ്മുമദ്യാാസു ഭൂ്യോപകരണസസ്ധയ. 
വാംനഹിംസാസു പ്രേക്ഷാക്ടത്യോത്സവേഷു വാ സമത... 
പരന്ന കലഫോ തീക്ഷ് ണൈതരപഠടിതേ വാം തീക്ഷ"_. 
ണം ശരം പതേയിത്വാ ബ്ല,യ'ഏവം ക്രിയന്തേ 
യ്യമനാ കലഫായന്തേ! ഇതി. തേന ദോഷേണേതദര 
നിയന്തവ്യാ4. 

യേഷാം വര ദൂ്യാണാം ഭതേരുലാഃ കലഫാഃം തേഷാം 
ക്ഷേത്രഖലശ്താന്യാദിപയിത്വാ ബന്ധുസംബന്ധിഷ്യ 
പഷേ വര തീക്ഷ?ണാഴ ശസ്ത്രം പാതയിത്വഠ 
തഥൈവ ഉലയും *അരനാ പ്രയുക്താഃ സ്ത്ര ഇതി. 
തേന മോകേണേരുരേ നിയന്തവ്യാഃ. 

പയരയ മോം, കലം ദ്യഅാളി്മയന്റിനഭയിം സീമ പിമിത്ത 
കയും, വയല് നിമിത്തമായും ളം നിമിത്തമായ പുട ിമിക്ത 
കായം [അതാവിള് അമമന്തോജ ജ്], ദരഡ്യതിമിത്മധിതു 
വലള്സ്ജി, ഉപക നിമിത്തം വസ്ത്ര, സ്യയനിമിത്തമായും, 

4 പല് കൂടമളളാം ഇ വിഷം ഭോഭില്ിളണം അല 
കപ്പ (ടതു ഭര് സ്ക ജി 



9. പ്രക. ഭാണ്ഥകളികം ൨൭ 
വമനമോ:സോടി നിമിത്തമായ, കതുകണ്ടമിട്ജും, ഖിധാഫോല്യ 
(സവങ്ങളിലും, വെല്ലു കലഫമൊണ്ടാവിഇു താവം ഓടപ്രയുമതട 
യ. തീക്ഷ് ബര് തങജാം കഫം മലയ്ിടട തന്, ജീ പുക് 
ജ്യ കൊന്ിട? ഇങ്ജനെ ലേഴ്ലുലിതു, മറവചില റുഷയമ 
കടി, ലിച്ചാല് ഇവരേടിലണ്ണം ചാമ ആവി എന്റ. 
മാജനങ്ങാം കേരം ചൊല്ലീട്ട പോിതും അനന്ത ഭാജാലു 
രിക്കണം പലാതിയേ! എന് ചി അന്നു ബിപക്ഷമാ 
ജൊ മൂ്യമൈക്കാല്വിയും 

അന്റിയെ റുജ്യതടയ വിലും, കളത്തിലും, ഇളത്തിലും തി 
കൊളുത്തിത്താന് അവനു സംബന്ധി ബസും വാനം താന് 
കൊന്റിടടു തീക്ക് അര് ചെല്ലവിതു, അലം ചൊല്ലുമോ റു 
പേര് ചൊല്ലി, ഇവരോടു കലംിച്ചാലി്ങനെ പടടയിതുയ മോങ്ങം 
,അവദോം മമൊളളപപട്ട* ഇതു ചെയ്തി! തവ മലാല്ലിരു. അളോഷം 
അല്ലി മാവു മറ ുഷ്യക്കൊല്വിതു. 

ചിലെ വ. പികെ 
(4൭. വായുവില് ഉം കര് സവരം ജോഷിയോ ആഭ 

(൭ അളെ വമാ രോമ (ജില് ഇടെ ചില 
പ ഡി മക ള്ുോക്കാന് സാധു നളം ഇട പമ 
അനാ ഉംം. ആവമ കം പച്ചര് നാടില് തടുക്ക് 
അ പ പ്ളം പാവ എന്നിലും പിക രില് കാ 
ന ജയി രണ ഇഡ യ എന്ന ഇ ഗവത്തികകന്നെ 
0 രകാ പള രോക്ഷം പലാഭിയകയാര മിനാ 
വയം പില ടി ക്യ പ ക 
ചി കകാ കേക പാപി കേറി. പോ. 

(5 അവര് ചല്ിുന്നതില് പെം വര് പരിച് എന്നം. 
0 വു് (൦൧. "ആത ലും ണാമോമുോഗ അക്ക 
വാല സനം പരം 'ജാജാധിരാേകനെ പ്രണിമികയം എന്ന 
മ വനത കം 
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ഭകശരഷ്ടടുഷ്യാന് വാ സത്രിണ? പരസ്ററര്യോവേശ.. 
തികന് കാരയേയു. തത്ര രസേ രസം ദ്യ. തേന 
ഷേണേതരേ നിയന്തവ്യേ. 

ഭിക്ഷുകീ വഠ മൂഷ്യരാഷ്ൂമഖ്യം ദൂഷ്യരാഷ്ടരജ്യസ്യ 
കാഴ, സനുഷാം മുഫറിതാ വാ കാമയതു ഇത്യപജപേല്. 
പ്രതിചന്നസ്യാരണമാടയ സ്വ 
അസർ തേ രു യവേയോത്തിക്കോ ഭാഷ 

നേ ഒ൪ശയേ.. 

സിനുഷാം ദുഫിതരം വാ്ഭിമന്യതോ? ഇതി. തയോ 
കലഹോ രയ. ഇതി സമാനം. 

ഭൂഖയണ്ഡോപനതേഷു തു യുവരാജഃ സേനാപതിര് വാ 
കിഞ്ചില്ം അപ്പകൃത്യാപക്രാന്തോ വിക്രമേത. തതോ 
രാജാ ൂഷയഭണ്ഡോപനതാനേവ പ്രേഷയേല് ഫര ഗു-. 
ബവലതീക്ഷണാനിതി സമാനോ॥ സര്വ ഏവ യോഗ. 
തേഷാം ക പുത്രേഘവനുക്ഷിപത്സ, യോ നിര്വികാര 
സ പിതൃദായം ലഭേത, ഏവമസ്യ പുയപത്ാന് 
അനുവര്തതേ രാജ്യമപൊസ്തപുരുഷകദോരിതി. 

അരിയെ മര്ഗത്ിലും ഭ്ത്ിലം വസിക്കിന്റ റുഷ്യരൈ 
തരികാം പട്ടം കലഫിച്ചപമക്ഷലഥമൊഴിച്ചു് അമ്പോ 
ഇംമോജനം പണ്ണിപ്പിള. അവിക ഭാജാിനാേഡ്ളിമന്ന പരി 
കാം സെം? കൊടുപ്പിമു അവന് ചത്തപ്പോമോം അ്ോഷം ൊഴ്ലി 
റവയും കൌല്ധിതു. 

,അന്റിമയ ഭിക്ഷുകി ഭംജാവിനാലേപ്പട്ട ദഷ്യനായിരന്നെ ഭയ്ക്ക 
ജ്യേക്ഷവകിഷ്െ്ലുവിയു. മറെറത പൂഷ്യനായോമുള ഷ്യന് 



പ്രക. ാണ്ഡകികം. ി 

പേര് ഭചഷ്ലി, 'ഇദന്നോജടട ജ്യതാ൯, മരുമകരം താന്, [മകരം 
(താനം നികമന്നക്കമിക്കില റൻ തേററം വതമാവ ചൊല്ലു 
ചിതു. അവന് തേറിയപ്പേടം അവനൊരു ആഭമണമിവറംക്ഷ കൊണ്ടു 
പോടിന്റിതായിക്കൊണ്ടുപോന്നു മററ ു്യനുക്ഷ കാട്ടിച്ോല്ുവിയ. 
(യ ഴ്ുുഖ്യ൯ യരവനോത്തിക്തനായിട്ട നിന്നേ ഭാഴ്മമയത്താല് 
കമമകളത്താന് [മകമളത്താന്] കാമിക്കിനേറാന്ം അവദക്ഷ 
പോസില് ആണേ കുന്ന, എന് കട്ടവിതു. അനന്തരം 
രിയിൽ പസ്റ്റ കലഫാവുമടുത്തോുവെല്ലു പണ്ടെ കുണേമക്ക 
തീക്ഷ് ബനോജമക്കൊല്വിഇു, അജ ചൊല്ലി മാടി 
നെ ഓജാവു കൊല്പിതു 

,അന്റിയെ പുഷ്യ ഭണ്ോപനതിക്ക അപ്പ 
ചെയത ജു താന് സേനാപതി ത ഭശോന്്തില് പോയ് 
ജീന് മണ്ഡപേയതിജയേ മത്തു കടു?! പ്ണഡിത. അന 
തം ജ്യ അു്ഡോമുാതനയരയെ [ലാത്ത 

നാന് 0.0. 
ക വ 
(രം ലം പകലുകളും കാജനിള 
ളില് 
ക്തം ക 

പം നികു യ 
യ കാണാ ജായേ 3. യ്ക്ക 

ണക (൭0. പ 20) എന്ന ടിം പ്രഭോ ഭുവിലെ ദോര 
യ ളി കക്കികോണേന വം 

ന യില് കക്കി 
നി. ളയും മിലേ മയിയുടെ നി രോ 
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രീക്ഷ ടട തൂടി അവരളടും പറിക്കാന് വിടവിതും 
അവിമൈമച്ു തീക്ഷ് ണ കതമികക്ാനനിട്ടു 'യഭോഭൂഠിയില് പട്ടാ 
എന് ചെല്ലേഡി. ഇല്പികാരം കൊഴുപ്പ യന കളില് 
വേരെരത്തന് യി്ികാനോവോന്, അവന് പിതുഭജം ലഭി 
പ്രാഷ 12 ഏന്രിച്ചെ്ന പ്രകാമയാഷ്ഠികകിയ ഭാജവിനുഭയ പുത 
പരത്ര വിടെ ഇടിക്കും ഭജ പുഭഷോഷവുമില്ലയം 
[ഭപ്പം. 

ക്ക 

സ്വപക്ഷേ പരപക്ഷേ വാ 
്ണ്ിയണ്ഡം പ്രയോജയേര് 

ആയത്യാം ച തത്ര ച 
ക്ഷമ നൂവിശങ്കിത 

ണ്ഡകാമ്മികം മുടിഞ്ഞിതു. 

രം കരം പോം 



പ്രകരണം 80. കോശാഭിസംഹരണം. 

കോശമകോശ പ്രത്യയല്പന്നാത്ച്ഛു*റ സഞ.. 
(കൂഫ ണീയാല്. ജപം മഹാന്തം അല്ലപ്രമാണം വാ 

വമാത്രേകം പ്രഭൂതലാന്യം ധാന്യസ്യംശം തൃതീയം 
ചതുമ്ഥം വാ യാച്ചേത, യഥാസാരം മധ്യമവരം വ. 

ഭശ്ൂസേതുകമ്മവണികപഥശുന്യനിവേശ ഖന്ിഭൂയ്യ-. 
ഫസ്ത്രിവനകമ്മോപകാരിണം പ്രത്യന്തമളലപ്രമാണം വാ 
൩ യാച്ചേതം 

ച്യേപശ്ുഫിരണ്യാഭി നനിവിശമാനോയ ഒദ്യോല്. 
ചതുത്ഥമംശം ധാന്യാനാം ബീജക്തശുദ്ധം ച ഫി. 
ണയ ക്രീണിയാല്ം 

കോശാഭിസലോരണ്മെയിതു സയ. കോശമാവിതു സുവള്റ്റാരി. 
(ാതുകൊണെ മസ്റോടികളയുമുപലക്ഷിക്കിന്റിതു. അഭീസംഘാണ 
മാവിതു, പണ്ടു കൊള്ളുമതിലേറക്കൊള്ള വണ്ടുമതു. അതു വേ 
്ടിന്റിതു, ഭണ്ഡാരത്തില് അത്ഥം ക്ഷയിച്ചിരുന്ന രാജാവിനു അത്ഥ 
സാധ്യേമായള്ള േശമടുക്തടള്ജൂെച്ച് പണ്ടമതതിേറെ 
കാന് വിഷയം അതു ചെഴ്്ിന്റിതയിതു സൂയാതിമം. 

0 ചു രിയും, ഭണ്മാില് പമലളില് വിഷം വഴവുന്നമ 
ളു ഭേരി സ്നാന മാന് 
നത 

പ്രവാ സംയ 
ഭി ബം ലയ 

ിയയതവാല് ഇപ 
ചം. 
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സംബസ്ധമാവിതു.__ര്ഗത്തിലും മാഴ്ത്തിലും ക്ടകശേേനം[! ചെം 
ളീ. പ്പം രാജാവു തന്നുയ കണ്ടകത്പം ശോധിക്കുമാദേ ച 
ിനറിഭതയിയു? സംബന്ധം. തസ്സ കണ്ടകതപമാവള് അവസ്ഥ 
കൂളിലമ്ഞവ്ണം ചെയ്യതൊഴിയമതു. അതിന്നു നിമിക്തം ആപത്തു 
അന് കളിപ്പു ത, ആപത്തവിു ണ്ഡോക്ഷേയം-മറാ 
രീത? ആപ്മ്ാം ണ്ഡേദേസാധ്യമാകിന് റമ. 

കജീണകോശനായിരുന്ന ഭാജാവു അത് രമോണ്ടോയെടത്തു 
വേച്ചു ണ്ഡ പെരുക്കേണ്ടും, പെരുക്ഷമറോിതു:...പെരതാ 
യെള്േ. ജനപ, നീര്നിന്൨ ലിയു ജെല്ലും പെരുകി ഇതന്നെ 
(തരിനില്' േല്ിനുഭയ മൃന്റൊന്വ താന് േണ്ടുവിതു.? ഇനി സ 
ത്തിന്നു തക്കവാവ മധ്യമമായ ജനപരത്തേയുംം നിഷ്ണ്മായൊമ്മ 
സാത്തുക്ഷ തക്കവാധ. നാലാന്വ. താന് അഞ്ലൊന്വ താന് വേണ്ടു 
പതു. 

പേണ്ടോല്ലാരെടത്തും? മള്ലില്റിതു. മ്ുയക് സേതുകമമം 
ണികപഥം, ശരന്യതിലേശം, ഖനിദൂ്യലനും, ഫയ്്രിവയം ഏൃന്റി 
ജോതി കമ്മം ചെയ്തുപകരിക്കി൯റവള വേണ്ടലാകാ.* വേണ്ടു 

തില് 

ൽ ളൂപേരകിലിനന ജനത്തില് ന നോങ് വിവക 
ടിം 
൪, ഖ്യു ലം കണ 
൫ മാലും എനാണ് ഡിയും 

ബം (ണും ബേം (ഡു 

വം. മൂഷിക പ്രഭിധായിക രോക്ഷം ദിപ അവമ്യ്ലോ 
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(൫രില് കമ്മങ്ഭാഷക്ക് വിഘാതം വരം, പ്രത്യനനഭൂമിയില് നില്മവ 
നയും വേണ്ടലാകോം ശയുയിനോട$ കൂവോനുമടക്കക* അല്ധനനെയും 
വേണ്ടലാക, 

അതില റമണ്ടാകിലും പജതായി കുടിജേറിന്റ കുരി 
കള്ക്ക? ജെല്ലും, പെന്നും പ്ുലും കടകേണ്യും. അറിയ 
നല്കൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടും. ആപത്തില് നഃമലന്വ ലിറ 
പേന് കൊരംബിതു.! വിത്തിനം, ലേറടിന്നും, ടിക: ലല്ലു 
മററാഥിഞ്ഞതെല്ലാം വിലക്ക കൊാവിതു. ഇ പ്രയോഗത്തിനേ 
ലികയാന്തമം ചൊല്ലുവര്! നെല് വിലയേ കല്തു കൊണിട്ട 
ചല ചുരങ്ങ! വില്ക്കും ജാം ലിറവ പണ്ടാരം! പെരുക്ഷവാനെയുട 
കചോല്ലുവര്. 

അരണ്ുജതേം ശ്രേരര്രിയസ്വം ച പരിഫദരേല്, തടം. 
൪ പ്ുനുഗ്രഹേണ ക്രീണീയാ൯. 

ചം 
ന ിതിങ്ം 

പം 
ടി വാവു 

0 ഉതിയന് എന്ന യം ജ്യ മിലാൻ മഗ മാജായു 
ലിയു വാങ്ങണം എനാണ് മൂലം 
ലാം ചോവ എന റില് ചാകും കാണി 
2 ചാട 
(മം പോക്കോ പേരിടും എന്നാണ ശിയ വേജ് 

രള പിയ പ്പാ 
ചിഡിേഷമാരിടിളാ 

(ിയുനമുപോു ന്ന ഭടിലുള്േ 
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തസ്യാകരേണ വാ സമാഫര്തൃപുരുഷര ഗ്രീഷ' 
കരഷികാണോം ഉൃദ്വാപം കാരയേയുര്. പ്രമാടവേസ്ത്ന. 
സ്യാത്യയം ഒിഗൂണമദാഹരന്തോ ബീജകാലേ ബീജ... 
ഭലഖ്യം കരയ. നിട്യന്നേ ഹരിതപക്വഭോനം വാര. 
യേയും അന്യത്ര ശാകകടജംഗമഷ്ഠി്യം ദേവപി 
യൂജേനാത്ഥം ശവാത്ഥം വ. ജിക്ഷുകഗ്രാമളൂതകടേ 
ച രാശിരുലം പരിഫരേയുഃ. 

പരരിേല്ും, പുല്ലും ചമയും 6രന്൨ കാട്ടില് വിളയുമും, 
(രിയ്യ ജെല്ലും പരിഫഭിപ്പിതു. ്േയിയനടയ നല്ലു" അവ 
ജിയ ക്ാവിതു. 

അല്ലാക്കാന്! സമഫോര്തുപുതഷം,സീരാധ്യുകഷാഭികാം!4 ഗ്രീഷ്മ 
കാലത്തു ഉഷീവലകകൊണ്ട് ഉടടി* ചെയ്യിപ്പിയു. 'നിങ്ങളുയേ 
പ്രമാത്തിരാല് ഉഴന്നു കേടവരകില് അമ്യതിലിയമടക ബ്വേം 
എ൯൨ ചേലായില്ലു "ൽ പിതെക്കം നാമം ത്തു കെടടപ്പിു. വിമ 
(ഞ്തപ്പോമം കായും പഴിലുമായകൊള്ളമതും വിലക്കിയ", ശാകകട 
ഭംഗമു്ിയെിയ 4 ദേഖപിതുപുഭാനോികംകകായ കൊമ്മക്കട 

ടാന് വ 
ടവ 

0 ബസാള് ആമകള് ജനിലിം അയ 
ക ഭവം 

൪ ചാ്ജുകചിലം (രല്ില). 
05. പോ പോ ആ ശ്യം കോയ ലയം 
10. പചിയ്ം ളളി ഓ്യേമയയം മു സി 

ണം അഭമളകന് ജില. 



0. പരിക. മോശാഭിസഘാരണം, ി 

ലിമന് വാരം പുത്തരി ഉണ്മാന് കൊമമപ്പേഡമവ൪. പശുവിനു 
ക്കയും, ഭീകഷകകായും, ഗ്രാമര്തകഷായും [.അവരളാപോള് തച്ഛര്ം 
കര് എന് കാജുമമാം]._.ഇവരേക്കാം ഭശിമുലം പിടി 
പ്രി രംശിമൂലമാവിത പൂഴിപ്പൊലി.!" അതുകൊണ്ടവരദം 
ട് നകടപ്പി 

ഡ്വസസ്യാപഹാരിണഃ പ്രതിപാതോ ഘൂഗുണ്ട. പരം. 
സഞ്ധയാപഹാരിണ॥ പഞ്ചാശദഗുണല് സീതാത്യയഃ 
സ്വവര്ഗസ്യ, ബാ്യസ്യ തു വമ. 

ചതുത്ഥമംശം ധാന്യ: ഷഷ്ണം ഖനനം, തുലം 
ലാക്ഷാം ഷമ, വല്ല, കാല്പാസ, രമംകഴശേയംകഷേലം 
ഗന്ധം പഴു, ഫലം ശാകപപണ്യാനാം, കഷ്ണ, വേണ്ടം 

ന കായ വല്ലൂരാണാം ച ൂഫ്ണീയും, ഒന്തോജിനന്്യ്ോം. 
അനിസ്തഷ്ടം വിക്രീണാനസ്യ പൂവഃ സാഫസഭണ്ഡാ. 

തതി കഷ്കേഷു പ്രണയ. 

മൈന് റെന് കഠംക്കില് കടു മമ, ണ്യം 
പ്പി; അയന്മര്ക്ഷത "തില, നെല് അപാഭിക്കില് 
യതു മത, പ്പി മററാരടില്തി൯൨ വന്ത കക്കി 
കല്പിത. 

കോക്ക: 
ടാബ് 
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ലിഭതെല്യുവിളഞ്ഞെതില് നാമലന്വ കൊുംവിതു കട്ടില് വിള 
ളമതിലാറന്൨ കൊംയിതു. ഉന്നാജതിലും [ഇലവംപങ്ചിയിലും]൪ 
കോലഭക്കിലം പടടില, നാരിലും, പത്തിയിലം, മയി കളളമ 
പീറിലും, മുത്തിലും), മുന്നിലും, ഗന്ധളവ്യത്തിലും, പുഴത്തിലും, 
ഫല്തിലും, കരിയില, വിറമിലം, ഇറല്ിയിലും, മുളയിലും, 
പളംതതിലു, ഇവററിലൂമാോന്വ കൊടാംവിതു ൦ ആനക്കയം 
പ്ര്ുപിന്തോലം പാതി കൊദംവിതു. ഭാജദേഗം പോകാതെ വി 
ഭൂ്ില് ല്ലം സാസ, 

കകകരിലളള പ്രായനി കെല്ലീത 

വക്റ ജേതംവളൂംമണി.ഭക്താംപ്രവളോംശഘസ്ലി-. 
ണ്യം പഞ്ചാശേരികരാ. സൂത്ര്രംതാരംദത്തം 
കംസന്ധമൈഷജുംശീമുപണ്യശ്ചത്വരിശല്കര 
ാസ്യംരസ,ഭലഫേപണ്യാഃശകഭവ്യവഫാരി ശ്ച രിം 
(ശല്കരാഃ. കാചവ്യവഹാരിണോ മഹകകേരേവശ്ച 
വിംശതികരു. കുടുടികാരവോ വന്ധകീപോഷകശ്ചേ 
ശേകര, കാഷ്ഠശവണ്ടംപാഷാണക്ല്ഭാണ്ഡപക്വാന്നേ 
ഫരിതപണ്യു പഞ്ചകം. കശീലവാ രൂപാജീവാശ്േ 

[1 
കപ തമിൽ പ ഇപ്ര ജി 

ലം വളം ഷാസി 
ഴം ധം 
90. ഷ്പ (മ) എനം 



൭. പ്രക. കോശാഭിസംഫരണം. 1] 

.. ഫിരണ്യകരമകമ്മണ്യാന് ആഫാര... 
യേയുര്, നചൈഷാം കഞ്ചിപേരാധം പരിഫരേയുട. 
തേഹ്യപരഗ്ൃഹീതമഭിനീയ വിക്രിണീരന്., ്വപരഗ് ക്രി 
തി വ്യവഹാരിഷ പ്രണയ. 

പാന്, വെള്ളി, വൈ, മാണിക്ക, മത്ത്, പഥം, കതിരം 
ആന തേന് റിജോതി ഒമമ. ലക്കില് മസ്വതിലൊന്വ കെേയിതു. 
യല്, പുടവ വട്ലോഫം, വേട, ഗന്ധദരഡ്യം, ശീല? എന്റ 
ജോതി ചരക്കില് നാലിലെ കവിത വെ യ് 
എന്റിജജാതി സേട്രവ്യാം, ജ്യ, മറ ചാട്ടിയേലോിക്കൊണട 
രമയും! പ്പുതിലെന്വ കൊറി, കച്യവചാരികാം തങ്ങാം 
ചമന്ു വടണിയം ലെയ്യുമവഭൈന്റു ചല്ലുവര്. അവരേ യിജമതി 
യി വിലും ഏൃന്വാ ചൊല്ലുവര്. മഷമകോരുക്കാം, സുവര്ണ 
മാര്, വേടികിനറിജതികറം. ക്കാലം, ൊല്ലര്, തച്ഛര് 
എന്ദിജോതികാം ആഭവോണിയര്ം അയക ന്റ ജോതി. 
ചദ്ധകി ആവോദം വേശ്യരതുല്യയായോള്ള കയി, അവള ഒരിക്ക 
പള, എന്റിച്െന്നവര്ദം അഞ്ജാം നേ$മതില് പരതവര് 
കൊടടപ്പിതു ൭൯ ഭാണ്ഡമാിതു കലം; ചേ, അപ്പം: അട മുനി 

തി വം 
1 
കം വില എന 
൭, ജോയി. 

കം കളിക്ക കാ്ജനില 
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ജാതി പ്പാ ഇമേക്കിം ചീകിയ, പദ്കിമേന്റി 
തികളിലങ്ലാന്വ 2" കശീലവര്ം നമി, രൂപജീവകഠം 
ഇവോ ത്ജാം പെവമതില് പാതി കൊടുപ്പിയ. വാങ്ടിയം, ഴ്വ 
എദന്വാത കൊഴി [൯] ചെയ്യതിടിക്കമവമള്ിടെ തലയാലോേ 
കരണി? കാംവിും ഏഏതുമോന്ര ചെയ്യതികിലും, പല്ലു 
ലീരം ലകും വിറകൊണ്ടു ജീപിക്കിന്റമധാല് മോ കണം 
കോപ്പന് 

എവറിജജാതി വ്യവ; ചെയ്യുപേ, ഇക്ക്. 

ക്ടെസൂകരമഭ്ധം ഒദ്യാല്. കുഷദ്രപശവഃ ഷാം 
ോംഭഹിഷാംശവതരംഖരോയസ്തൂശ്ച ശേരായം. ബന്ധകീ. 
പേഷേകാ രാജപ്രേഷ്യാരി പരമരൂപയരവനാഭി 
കോശം സംഹരേയുഃ. 

ഇതി യോയിപേഷേകേഷു പ്രണയ. 

കി എല്ജോ 
രി യയാ ലി, 
ക ക അയവില് പ കഷം. 
ക ഭരം ചി ലാസ (2) വിന്നി. 
മ കം കള്ളവും 

ടക വതി 
ക ഖം അലം വിള ഴി. രെ 0, 128. 



60. പ്രക. കോശാഭിസംാരണം. 1 

കൂനി യോനി പോകി കൊള്ളമാ൨വ മൊല്ലിന്റിു. 
കോഴി, പനി ഇ്ജോതി വളക്മധിററില് പാതി കെടപ്പിതു. 
ആട്ടം, കൊടിയാടും ഏഏയ്റിലറദിലാാന്ര. പശു, ഏതുമം 
ഏകത, കോകിപ കഴി, ഒട്ടകം എന്രിവ വിജക്കമവരാം 
രതാ കെട്ടേപ്പിള. ബന്ധകീപോഷകനാോവോര് അടി 
സ്രീ വിമര്. അര്, ാജപിനുടെ പ്രേ്ലകളം വു 
പേരുതാ[യ്] ഇന്ന രൂപമും ജരവനമും ലൂടയട[യ്.] ഇരിന്റധ 
ക്കൊണ്ടു? ധനം നേടിച്ചു സ്വ പെരകഷവിതു 4 

ക്ട നൂ ഒവി% പ്രയോജ്യഃ. തസ്യകേരണേ വാ 
സമാഫത്താ കായ്്യമപഭിശ്യ പരജാനപദെന് ഭിക്ഷേത. 
ഭയേയേപുതഷാശ്ചാത്ര യവമതിമാത്രം ഭയ. ഏതേന 

ശന രാജേ പയരജാനേപാന് ഭിക്ഷേത. കാടി 

ന്ത 
ക ജഡിക വളത്ുന്നവര്ം 

ര കളരി ജീവി എന്നാല അഭ 
5, പോട്ടം മാജാഡിലിം കര് വരെ 

യിഭളകോളെ എനോം "കൊ്" എന്നതിനെ വാല്യത്തില് കാളളിച വിം 
കം കള "ഭ യി (൬ കം 

ര വിറ ആകാത് വേകം ക്കല് സംഭ അളയ 
പൂയം കാണം സാഗ സാധിച്ച വിഡ പോ 
അന്ത മസി മി 40ലിിം ശിക വിവി 
നി 
പി] 
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കാബ്ചൈനന് അല്ല പ്രയല്ലുത! കത്സയേയുഃ. സരേതേം 
വം ഫിരണ്യമാഡ്യാന് യാച്ചേത, യഥോപകാരം വ 
സ്വവശാ വ യടുപ്ഫരേയുട. സ്ഥാനഷ്്രംവേഷ്ടനം 
പിഭഷാ്ചൈഷാം ഫിരണ്ടേന പ്രയച്ഛ. 
പഷഷേണ്ഡസംഘഭൂവൃതമ്രോത്രിയഭോഗ്യം ഭേവഭൂവ്യം 

വം കൃത്യകരാ! പ്രേരസ്സ്യ ഴ് ഭാഗ്ൂഫസ്യ വറ ഫസ്റ 
ആൃസ്തമിത്യപംഥരേയും 

ഇല്ലന്നേതെളളാകമോടിക്കി?* കവി. ഇട്ജോമതു കൊ 
ക്മയുമൊഴിപിതും ഇവണ്സുമോലാളതെന്൨ തവിവകില് സമോ 
രു-_-പിഷയ്വലാധികൂത--രു കാളം ഖ്യപേ ഭലയ്ു പരമ 
ഭും ജാനപമയും ഭീക്ഷിപ്പിതു. സമാഘതരാവിനടയ യേഗപ്പതഷ 
മോര് കൃതസ്തടായ, ികാം പെലക ഇടക, നില 
(തമാം! തേന്റവരം മന്നം ഒരുമജ്ടുഭചവറിടചിതു, അനന്ത ഭജ 
ലും അല്ണ്ണമേ ഭിക്ഷിപ്പിള. ഭാലിന്നു ചരക്കാക്കി കാപ 
ഭി [4] നിനിപ്പിമ ഇവകളെ. അന്റിയെ ആദഘ്യരായൊള്ള പുര 
(ഷൈ നുത്ിന്നു തക്കവാറിപ്പിതു, അറിയെ ഉപകേത്തിന്നു 
(തക്കവാവ സ്വവശേയ യാന്. കൊണ്ടുവരിന്റിതു, അതു കൊ 
ലി. അന്റികയ പണ്ികാം കൊടുത്തും ജനേവാഥന്ുത്രം ക 
ഭമ്തും അവളി ഡ്യില് കറധി. 

പഷേ കടലയും, സഘട്ദ്യമും, അദ്മോയിയദോധ്യമാ 
യ, ടേവ രക്ഷിക്കകവിയ[ ൯]. ശഖ്യുകടന് ചത്തൂപേയോ 
൬൯൨ ചൊല്ലാന് ഇല്ലം വെന്തു ചൊല്ലിത്താ൯ 

0 ടിക (കാജു, ജള മപികക ചോ്ിാള്ം 
49. ഇട പ ജ്ിഷാജോ്ങില് പമാ പ്രമോധിളും അ യ്യ പാ (ക. 10. 20 പാ (ഗി 



൭0. പ്രക. കോനാഭിസരണം, ടട 

വേതാധ്യക്ഷോ ദുര്ഗരാഷ്ടരദേവതാനാം യഥാസ്വ. 
സ്ഥം കോശം കഴ്യയാല്, തഥൈവ ചാഫരേല്. 

ടൈവതചൈത്യം സിദ്ധപുണ്യസ്ഥാനമവാദികം വ 
രാത്രപ്േത്ഥാപ്യ യത്രാസമാജാര്യാം ആജീവേല്. ചൈ. 
ത്യോപേവനവ്യക്ഷേണ വാ ദേവതാഭിഗമനും അനാത്മവം 
പരഴ്ൂഫലയുക്തേന ബ്യാപയേരിം. മന്ദഷ്യകരം വാ 
വൃക്ഷ രക്ഷോഭയം പ്രരൂപയിതവാ സിദ്ധവുത്ജനാഃ 
പരരരജാനേപര്ോനാം ഹിരണ്യ പ്രതികരയ.4. സുര. 
ഓായുക്തേ വാ കൂപേ നാഗമനിയതശിരസ്തം ഹിരണ്യ. 
പഹാരേണ ദ൪ശയേല് നാപ്രതിമായാമേന്തക്ുി യം. 
ചൈത്യു്ലിഭേ വല്യീകച്ഛുിദ വം സര്പദര്ശനു ആ. 
ഭരണ പ്രതിസംബഭ്ധസംജ്ഞം കൃത്വാ ശ്രദ്ദധാനാനോ... 
ഭര്ശയേല്. അശ്രദൂധനോനാം ആചമനപ്രക്ഷണേഷയ 
ഭസമവപായ്യ ഭേവതാഭിശാപം ബ്യയയാല്: അഭി. 
തതൃക്തം വാ ശയിത്വാം യോഗദര്ശനപ്രതീകാരേണ 
പ കോശാഭിസംഫരണം കഴ്യയാല്ി. 

വെദഷേകവ്യത്ജനോ വാ പ്രഭൂതപണ്യന്തേവാസ്! 
്യവരേത. സ യദ പസ്്യേമുല്യ നിക്ഷേപപ്രയോ-. 
ശൈരുചചിതര് സ്യാല് തമൈനം രാത മോഷയേല്. 

ലയി. ശബ 111, 4) ഇളം കാണന. ചില ങ്ങ 
[പ 

ണ് പായ നനന ഭം നന ഷണ്ഡിഡു 

സരമ്മ (11. ഒ കാക വേമ പ്രമുക. ഭി 
നി ദി മം 



106 ലിം 6 ോഗ്യ്ങു 

ഏതേന രൂപഭര്ശകഃ സവര്ണകരരശ്ച വ്യ്ലേത്ോ. 

ഭവതാധ്യക്ഷന് ഒഗ്ൃത്തിലുഘ ദേപതക്ടര്യ നമും, രാഴ്ത്തി 
ഭോ ഭേവധനമും ഒരു പരചകാിയെംി ചൊല്ലി ഒരുത്തിലി 
ആര്ടിവ്് അവിട്വ൯ ച്താനെന്വ. ചൊല്ലി്താന്ം ഇളം 
െ്തുപോയിതെന്വതാവില അപചംിപ്പിതു. തസ്മാ, 
ഭത്്സ്ഥാനംം സിഭസ്ഥാനംം ചമമു്ഡോസ്ഥോനം ഏന്റിജാതി 
കളിലും ആരുമറിയാതെ ഇടോ ഒരു ശിവം നാട്ടിലെച്ഛു സ്വയം 
(ണ്വു. ചെല്ലിത്താന് ത്സവം ചെയ്യിപ്പിതു. പരമ 
പരമം ശ്ളൂും ഇത്തന പെന്, കൊടുക്തു കാണവേണ്ടുമെന്വ 
സതം ചെയ്തു അതു കളുമതു ണ്ഡോമാക്ഷവിമു, മന്റില്-. 
കിക്കില് താന് കാലിലെമ്ള. മരത്തില് താന് ൃക്ഷായ്യോട 
(ജില് ചൊല്ളിയവണ്ണം അനാത്മവെ"മോയള്ള പുഷ്ഫലങ്ങളെ 

4. ശൂ ആരോരികളില്തി ളള സം 
ര കിയ 
9. പര് ളില് എന വേ 

ക അ്ിളളടാല് പേച്ചി വിചി 
മ യിച്ചു! ണര്ഷിവം കക്കി 

ലത പയ അങ്ങോളം മ 
ൂ്ില് പ്രതിമ ദ ലോയും വിം, ഭ്ഭില് പരം ങി 

രം ചള ന്മാര് പോടി 

അങ്ഭാവാന് വിടില്ല, "മാവില" എന 
(008. മൂഭഭ്തിള് മമാണ് (മൂസ 

അ ളളി ചായ 
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ക്കളി; (ഇമ്മത്തിനേല് ടവം മറവികതൊണ്ട് 04 കനി 
കണ്ടന്, ഖര മൈവം അരളിക്ചസ്ു! ഇാമരങ്ിേലുറവിതു, അകാ 
ത്തേ പുഷ്ഠഫാലമമണ്ടോമെന്. ടേവത ചൊല്ലി അല്ലത്ണമേ 
ചെയ്തി അന് റിയെ കുടിയുടെ തോല് മുടി ഭാക്ഷസരൂപം 
ചെയ്തുകൊന്റ ചയ നീളേച്ചമല്ു ശൂശാനവൃയഭജത്തിയ്മേലറി ൯൨. 
രാത്രിയില് ജനത്തിന്നു കോംലോംവണ്ണം ലൊല്ലൂയിതു-.-'ഏങ്ജറംകി 
4൮,ജി* ഓദോ മനുഷ്യദരരലേണ്ടും, അല്ലയാകില് ഏലാ 
യം ൂ്തിനനിന്റാം! എന്൨ ചൊല്ലുയിു. ചിലര് അനന്തരം 
സിപ്യ്ജനരായൊള്ള പരുള് ഇതിന്നു ശാന്മി ഒലളൂര്. അതിന്നു 
ഉുന്നത്തിന പൊന് ഭണ്ടുമെന്. ലൊല്ലുവിതു. *തലയാലിന്ങിന 
ടക" വെന്! ചെല്ലിക്കൊദംവിതു, കൊണ്ടു്! ലതിയായന്ര 
പ്രോഗിപ്പിതും ചെയ് വി, അറിയ, സരഗായുകതമായൊമ. 
ളരിണറദില് മുന് താന് അമ്മേ താന് ഫനമുയിതൊയ പാ്വു 
ചമച്ചു ജനത്തിന്നു ലിസ്തൂമം ചെല്ലുവിു. 'ഇയിടെ നാകര് 
ടിപ്പി. സാന്തിധ്യമ്ട൯റ. ൊല്ലുവിയു. അതു തേദിക്കാണ 

ന 2009. 
0 തിയോ 20,160. 
09, നിലം ചെളി. ച ജം (൫ തീ. 
ത്ത 
രം പുരം ചേരളം 

ര കും അളവും 

9. ലിലും 
ഴം 
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ലല മോ കണം പെന് കൊണ്ടുവന്ന കാണപിെന്. 
ചൊല്ലില് കൂടിയു. കക്ഷ ചെയ്യം വിവഴികിനകഞ്തു മമ 
ഭമോള്ളൂയിദറില് തന്, മത്തിനുടയ മഴ്ഞില്* താന് പു കണ്ട 
അധിറവകൾ പോകതതാത്തവണ്ണം മന്ത്രും മഷധമകും കൊടുത്തു 
.ബന്ധില്ലൂേച്ച് അവിര ജനത്തിനു കുട്ടവിതു, 4ഇവിടെട 
രിന്നൊടിക്കാലും പമ്പു വേറി$ുതിലല. ത ഇടയ സാന്നിദ്യം 
കണ്ടി എന്വ കാട്ടവിു. തേറതേവള ആചമിക്കയോം 
അന, തളിക്ഷപോമം തന് മോികഷംവന്റുമോ്മ ിഷമിടടവിത 
അന്ത വിക വന്നപ്പം നാഗചീററ്*മെന്വ ചെല്ലേവിതു. 
ഥയോഗ്യയനമയോജ്ളവന് തയ അധിക്കേപിച്ചാനാകില് 
പാമ്പു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരായ് കടിപ്പിച്ു അഗര്ചീറേത്താല് പസ 
കടിച്ചുതെന്വ ല്ലി, നമേ പഠകഭമം* നേ പിയും ബ്ു 
ഉപനിഷത്തില് മചാല്ലി൯റ യോഗി അമേക്കൊണ്ടെ ലിഷമിക്കി 
ക്കിയ, എന്റിലണ്ണം കൂടിയാലുമമയും ധനം. 

(അന്രിെ ലളൂസമര് ജൈ വാണിയനാക്കി സ്ലം 
വിമമോണ്ായ്, സുമം മനമുമോണ്ടായ് ല്യവധച്ചു ക്ഷേ 

നയ ൬6. 
0 ഷ്ജ൬ന 0,ന, 0. 
തം ലിലും കടി ൫ ഭില് ക്കാം 
നി 

ത്തു 

ത്തി 
ത്ത 
[ട് 

കം തിമി അ മം 
ക കളതി. 

ല്ലം നളം അദ്മം വമ 
യം ജം മും . 
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കവാനോയും നിക്ഷേപമായും ജനം വെച്ച ധനം പണ്ട? ഏറ. 
കൊണ്ട ധനിവറിജോതി അവന്നു ഇടടിപ്പേരക ഒണ്ടാപ്പോമോം 
രായ് ചുവര് മുറിച്ചു കളര് കഴ്ടകൊണ്ടുപോവിതു. 

ഉതക്ട യൂപധേകനെയും സുധര്ള്ണുമനെയം ക 
കക 

വൈദേഹകവുത്ജനോ വാ പ്രഡ്യാരവ്യവഫാരര് 
പ്രവഫണേനിമിത്തം യചിതകം അവ്രീതകം വാ 
രൂപ്യുസവര്ണമാണ്ഡമനേകം ഗ്ര ണിയാരം, സമാ 
വം സര്വപണ്യസന്ദോഫോന ്രരഭൂതം ഫിരണ്യസവള 
ണം ശൂഫണിയാര്, പ്രതിഭേണ്മുല്യം ച. ത്യം 
രാത്ര മോഷം 

ബാധവീവ്യ്ജനാഭ സറരീിർടൂഷ്യാന് ഉന്മാടയിത്വാം 
(തസ്ധോമേവ വേ്സ്വിഗ്്യ സവസ്ധചനി ആച്ഫരയുട 

ഭൂബ്യകഷ്യദനം വര വിപ പ്രത്യല്പന്നേ ദേ 
പ്രണിഫിയാ രസം ഭയേ. തേന ദോഷേണേതരേ പയ്യ 
ഭതേവ്യല. 

ഒ. 
0. ജമ്പോല ച പ്പോലെ പവം കോപി കാട 

. പാനി്ിര്ക പാ കടുകിട കോട് 

ക ഇവ ാജായിനു പരിഷ പം നിക വിധവും പാഞ്ജ 
വ ഭരം 
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അന്റെ വൈക ്ജനാനോയെ്ളേവന് പ്ര്യരേവ്യല 
ണ്ട് ഇന്നു താന് 

കൂ്ിക്ക താവം പൊന്യേധമായും വെളിമയമായുമമള പാഠ്ര്ാം 
(രകമത്തിലളള വാണികരു, ചാറേറിലുട്ടവാന് 2 വേണ്ടി ക്ൊറം 

നോയ തസ്ത കെയ 

തു താന് ലെയ്ക്ക, ത്തില് വച്ചു, തകര ത്ിനയും കാട്ടി സുലഭം 
(നഃ കൂട കൊംവിതും വിറവതരവാെന് ചെല്ല്. അറിയെ, 
ചക്കേകാട്ടി മറേദചക്കേം കവിത. ചക്ക കൊറംവാന് വന്നവ 
കളി ഖിലയും കൊപവിതു, ചക്ക കൊടടപ്പോന് മലാല്ലി, അനന്തം 
അന് കുടം കൊണ്ടതും എ്ലൂകൂട ഇടയ കുളൂര് കൊാംവിതു. 
അഞ്ജനെ കൊണ്ടാലുമമും 

അന്ദിയേ സാധ്വീഡ്യഞ്ജനയലുള സ്കമളകൊണ്ട പൂ 
മ മഞ്ജിപ്പി ചു അവരധം സ്്രികളുഭയ ഇല്ലത്തിനു വന്നപ്പോണോജ് 
പിടിച്ചു സ്വഫ്" ചെയ് വിതു 
ഖളാ പലര് തങ്ങളിലേ വര്ക്കാടമ്വോണ് രാജാവിനാല് 

ദ്രണിഷിതഭായൊ്ള സര) സേം കെടുത്തു ാല്വിയു. അയ 
ചൊല്ലി മറെറവരളെ സര്വസ്വം കദാപി കൊല്പിതും 
ചെയിതു 

നവന 
നം കട. 
വാള 0 ഉയര 
9. കി ജയി നം ലിയാ 
9. വന്യ (൭) എന അള ചോന്ന 9 മാജ 



൭. പ്രക. കോശാരിസംഹരണം. ി 
ണ്യം അഭിത്യക്തോ വം ശ്രദ്ധേയപേേം പണ്ടം 

ിരണ്യനിക്ഷേപളുണപ്രയോഗം യം വര യചേത. 
സേശബ്ബദന വ മൂഷ്യമാലംബേ. മദ്യയോമസ്്യ സന. 
ഷാം മുഹിരരം വാ ദസീശണ്ബേന ഓായ്യാശബ്ദേന വ. 
തം മൂഷ്യ്യപ്രതിപേോരി രത്രോുപശയനയേമയ്യയയ 
വ വസന്തം തീക്ഷ?ണോ ഫത്വ ബ്രംയാല്._*ഫാതോയ. 
ഭിത്ഥം കേക? ഇതി. തേന ദോഷേണേതരേ യം. 
തേവ്യ. 

ജയന വധയോഗ്യയനായൊമ്ള വന്, തേറലായുമിജന് ല്ലം 
പാന്നുമുടയനായിരന്നവന്, ജനത്തിന്നു തേററം വമാറിഭിക്ഷമവന്ം 
ഞ്ച, ശിര നിക്ഷേപം കടം കോടോ താന്? ഏന്റിജോതി 
ബണ്ടി" താന്; മന്നടിയനന്വ മുഷ്യന അഭിയോിപ്പിു 
അന് അന്റിയെ ദൂഷ്യനടെ ഓളയൈങ്താന്ം കേമളത്താന്ം 
കമകമത്താന് ഒരുത്തമ 'എന്നടിയാ/ളന്വ താന് "മാള് യെന് 
അന് ചൊല്ലി ദഷയയനടെ ഇല്ലത്തു പാട്ടേകിടക്കില്*%, തീക്ഷ് (൯) 
പുക ക്ഷന്റിട്ട, “ഇവന് തനാ ചെയ്തി; പല്ലവ 

രയ ലാക്കിയ കോമി 10. 
ലക മിഷ. എ ജിലു യരാഭ) കഭവര് 

എ ചണ്യ പറിലു കപ ഭൂമ മമാ ആയി കെ നം 
സം വി സിജുകക സാകിചളോറി യോ 

ജം ഷയർ മരി പാമിളാങമ പയം 
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ക്കറി ൯൨. ജനം കോംടേച്ചഡ്ലി തീക്ക് ണന് മറയിതു. 
അദ്മോഷം ചെഴ്്ി (്യനൈ ദാജാവു സ്ിസധഫണോം ലെയ്ക്ക 
കോല്ിതു 

സിദ്ധഡ്യഞ്ജേനോ വാ ഒപം ജംഭകഡിട്യാജി% പ്രേം. 
ഭയിത്വം ജ്ു,യാരി_'അക്ഷയം ഹരണം രാജേ. 
രികം സ്്രിഫൃടയേമരിയ്യേികര മായഷ്യം പുതീയം വാ 
കമ്മ ജാനാമി" ഇതി. പ്രതിപന്നം ചൈത്യസ്ഥാനേ 
രത പ്രഭൂതസുരമോംസമന്ധരപാരം കാരയേല്ം, 
ഏകരൂപം ചാത്രഷിരണ്യം പൂവിനിഖാതം. പ്രേതാങഗം 
പ്രേതശിശ്രര്വാ യത്ര നിഫിതഃ സ്യാല് തതോ ഫിരണ്ചു- 
ക്യ ര്ശയേര് അത്വല്ലമിതി ച ബ്രയല്േ. “പ്രഭൂ 
ഥി പുനതപഫാരഃ കര്ത്തവ ഇതിം 
*ബവയമേവൈതേനന ഫിരണ്ട്യേന ശേവോഭൂതേ പ്രത 
മെപേഫാരികം ക്രിണിഷിറതി. തേന ദിര 
പേഫാരികക്രയേ ഗ്രേ. 

(അന്റിയ സിഭാ്യഞ്ജനായുള്ളവന് ദുഘ്യടൈ പിളിപ്പിച്ു 
കൂടിച്ചതിച്ചു രേദറം വിച; നിഷി ് നുകൊവ്ലുമപന് 
ഭാജവമ്യ്യം വല്ൂമവന്ം, ശ്ൂകകംക്ക വ്യാധിയുണ്ാക്കലല്ലുവേന്ം മക്ക 
ഭൂണ്ടാം മന്ത്രം വല്ലൂമവന്ം ഏുന്൨ ചെഡ്ലു (ജറി അവന് ചെയ്! 

ലയി എ വലം ബസി, ടി (വിക്കും 
ന കഴിലുകര് കിസ. 



൭. പ്രക കോശാഭിസാം [1 

൨൯൨ ചൊല്ലി അപ്പായി ല്ൈത്യയസ്ഥാനത്തില് കൊണ്ടു 
പോയി ഗന്ധമാല്യ മാസേസുഭകരംമകാണ്ടു പെരിതായെള്േ ഇപഫാമം 
ഭചെയ്ിപ്പിതു. പരണ്ടേല്യപോമൈന്വ. തോന്വംഘണ്ണം ചില കാശും 
പോന്നും അവിടകത്താടിത്തിരില് പൂഴി ഒപ്പിയ. അടിക ശവ 
(തിനുഭയ കാലാകം കാക, ചത്തിഭതാരെ മപ്പതമേത്താ൯ ഒര 
മ ലെയുവേങ്ടു “തു ഇപ്ന് കൊണ്ടേ ഉപപാത്തിന്നു 
ബണ്ടുമതെല്ലാം താള ലിരേകൊക'൯൨ ചെല്ലുവി്*, അവനും 
കൊണ്ടുപോയി ഉപകരണണമം വിലൈക കൊള്ള മ്വോണം "നീ നിജി 

ണ്ോയല്ലോ! ഐന് സ്വമിപുതര് പിടിപ്പിയ 

ാതൃ്യഞ്ജനയാ വാം “പുരോ 
ഇയ്യവരൂപിതഃ സ്യധല്, സംസിദ്ധമേവാസ്ധ്യ രാരി. 

തവ്യാ ചത 

മേ വന്യ വന്ക്രീഡായാം വര പ്രദ്ൃത്തായം 
തിക്ഷ"ണോ വിശ്യ അഭിത്യതമതിനയേയുഃ. 

ഷ്വേസ്വയ വ ഭൂതകവ്യഞ്ജനോ വേതനഫിരണ്്ല കൂ 
രൂപം പ്രക്ഷി്യ പ്രരൂപയേല്. 

ന ട്ല് 6. 
ര ടിജി 
ര മ ളോ ഗുഡി ഭം മോവുചയ്ു സ്ഥല 

ചം പലയങ്ങള് എന്നാണ് ു ്രമം അം. 

9 അ സത്യ കിലു അലം ബജ കാണലും “ഇളയ 
അമു ണന ബയസ് വാങക എനന പപ "വിക 

ഭം പ്രഭോഗം തരിയും 
ര മ തും പിഴി 

ണം 
യം വേണം ജന വിളയാ 
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അതുന്തുമം ഒരു വ്ൃദഥം 'എന്നകരമനെ നിധി കൊപവാനായ് 
കൊണ്ടു ബഭികൊടത്താര്" എന്൨ ലെല്ലുവിതു. അനന്േ അടേ 
ചൊല്ലി ജോവുംസ്ിസ്വം കൊണ്ട് അവമനക്കൊല്ിതു. അരിയെ 
ഷ്യന് രേത്രിയഗോം, തേത്ട്ട തുടങ്ങിയേടത്തു താന് വനയഗേ 
(ഞില് താന് വനക്രീഡയില് താന് വെല്ലു വധയോഗ്യേയായോമ 
നോ പുരുഷനെ തീക്ഷ് സര് ഭകാന്റിട്ടു ദിഷ്യരടയ രാത്രിയശോ 
ഭരിലിയ്ങിന്റടത്തു*?കോണ്ടുകെന്റിട്ട വേപ്പിതു. അടന്ത കിഴ 
ക്ജിറിേമേയേത്തി, 'ഏന്നകനെ ബലികൊടുത്താര്! ൯൨ ലല്ലു 
പി. അഭ മല്ലി മാലു സല്യസ്ധാരണ!! മെയ 
കല്പിത 

,അന്റിയെ മുഘ്യ ചേയിച്ചുനിന്വതായി* ചയ്ത തക്ക 
പാണികൂലിക്ക കൊടുത്ത ഷിഭണ്ചയതതില് കൂര്രപകമിട്ട അവന് 
രൂപകം കാണമവന്ന*കുട്ടപ്പിതു.% അനന്തരം അദ ചൊഗ്ലി 
കീചികകണക്കെ. 

കരമ്മകരേവ്യഞ്ജനോ വാ ബ്ലോ കമ്മ കവണേഃ സ്റ്റേ 
ഷ്രടരൂപക; പകരണം അപി, 

ചികിത്സകവ്യഞ്ജെനോ വര ജരമഗരപേദേശയ, 

നടം യു 
ര ന്ന മി 
വം, ഇപ്പോ കവി അലള്ില് കി എം കളി പര് 

പര് കനിക? (രാ. പൊര. 112). ഉഡി ഗിരാം പര 

8. പിളുകളം.പിിുകളം മച്്ന ജബ്യോഥസ്ഥ 
. എ മാകും ഭര 4ക്ടഡിയ് എന്നില 



0. പ്രക. കോശാഭിസംഫരണം. വട 

പ്രത്യസേന്നോ വ ഒഷ്യസ്്യ സതീ പ്രണിഫിതമഭി.. 
ഫേകരാണ്ഡാമമിതരശാസനം ച കാപടികരഖേന ആച്ച... 
കഷിതയ കാരണം ച ബ്രയാല്, 

ഏവം ടൂഷ്യേഷവധമ്മികേഷു ച വര്മ നേതദേഷ, 

,അന്റിയേ കര്മ്മകഷ്യ്ജന൯ ഇവനു ഇല്ലത്തില് പണ്ണി 
യി, കൂപം ചെയ വന ഉപക, അച്ഛുമല് 
രീ്ഖല്ളു പോിതു. അനന്ത അതുകൊണ്ടു രാജാവു കീിക്ക 
ക്കെ ചെയ്ക 

(അന്റിയെ ചികിദ്സകഷ്യഞ്ങനനയേമാമനാത്തന് ഖിഷ 
ഭമോഴിാന് മജന്നെന്വ ചൊല്ലി മ്ലന്കയ്്യില് വിഷം മെപ്പിതു 
കു കണ്ടുകൊണ്ടു വിഷമിടവോെന്വ മല്ലി പണ്േക്ഷണക്കെ 

,അന്റിെ മൃഷ്യന്ന ബ്പയിിപ്പോന്ൊരു സ്ത്രി ജോയി 
ഭയ ശതവിനിടൈ നിന്. അമിഷേകമാണ്ഡമം ദൃഷ്യഫത്തിങല് 
ചച്ിടട പേടിക്കാൻ ഭോയു ലൊ്ളിപ്പിമ'ഇവന് രാജ 
പിക്കു താന് അഭിഷേകം ിനൈക്കിന്റതിന കാമം 
ൊല്ലുയിു. അതു മജേപുരുഷര് വന്നു ഞ്ജ ഇവനുടയ സ്യസ്ധമും 
ലീവനമും ലാിപ്പിതു. 

ചോന്ന പ്രയോഗമോ ഒര് അമാര്മ്മികരയേമ. 
ക പ്രതി! ചെയിതു. ധാര്മ്മിക ോക്കില്െയധാക. 

വം കുലി 
ര കടെ രേക ച. “അങ്നേിലികില് ഇവന പ്രതി 

രോക്ിതിയു പും പോം 
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കോ. 
പക്വം പക്വിമിവരരോമരല് 
ഫലം രജ്യേദേവപ?നുയാല് 
ആത്മച്ഛേരയാഭാമം 
പര്ജയേരിം കോപകാരകം.2 

ആഭാമത്തില്നി൯ ൨ പക്വം മൊംഡാൈക്കണക്കൊം പക 
1 ഇന്നേവിമെഭനിന്വ ധനം കൊിതു രാ്യത്തില്. അപക: 
ടഷത്തില്ജിന്വ, ആേല്ലമ്ിനാല്, വര്ഷിപ്പിതു ധനം കൊള്ള. 
കത്. എന്തിനെന്റാല്** അതും പ്രമതികോപം വരും 

കോശാടി[സഭിഥരണം മുടിഞേയിു. 

പ വ 
കം 
[ത്ത 

ജു പകം യും 
ജിന്ന ഴ്ച. 

പാം ഇമേ രോഗം പരോളും വര 

പ ലും അപടില് രം മള ജഭമ്ചാം വദന 

അള് എുോനായം, പായെ ളിയും ം 
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ഭര്ശജനപദശക്ക്യം ഭൂത്യകര്മ്മ സമുയേപാടേന 
സ്ഥാപയേരിം, കാ്്യസോധനസംോേന വ ഭൂത്യലം തേനു, 
ശരരീരമവേക്ഷേതം ൯ ധമ്മാത്ഥ പീഡ്ധയേരി, 

ഭൂത്വിംച്ചയ്യേന്തരിംപുരേഫിതംസേനപപേതിംയുവം. 
രാജരജേമാതരജേമംിഷ്യ/ഷചത്വരിംശല്ബാഫസ്ര. 
ഏതവേതാ ഭരണേ നാനോസ്വാ്യേതപം അകേപേകം 
ചൈചരം ഭവതി. 

ഭ്യണീയമേമ്പിതു സ്യ. ഭൂത്യകളയോള് ബഭധിപി 
മേലും, ശാസ്രവഴികലും, ക്രിേമിമേലും സോജ ചെയ്കുമവോം. 
അലവമയേ മമവിതു പോഷണം. അമു ഭല്ലിന്റിതെയിമു 
ഥം. സ്ചന്ധമായിു, കണ്ടകടായൊളുള ഭൃത്യ ശോധി 
മാവ ചെല്ലി. ഇപ്പോണ് സാധുക്കളായൊ് ല്ലയ്യൈ ടിക്ക 
50. ചൊല്ലി൯റിെമ്പിയു സംബന്ധം 

ഭതൂനേപര്ത്തിമാണ്ടോകിന്റ ലമ്തില് നാമന്വകൊണ്ടു 
ഭൂ്യടേണീയം ചോയി വിതു ശക്തിക്ക തവാ. കാതുസഥധനസമത്ഥ 

ലം അകം കം 
ജി, ഈട സ്ര്ിന ബു 

യം ഇദാ 40 ലിൽ 
പളളി ലം സണട 

റ ചൊല്ലിയ മിവ 



൮88 ാഷകലിയം 16 ജോഗി 

മോ ത്വ ലഭിച്ചാല് നലോന്റിലോക്കൊടുത്തും ടിക്ക 
പ്ല! ആയശടീരം പ്രതിപത്തി ചെയ് വിജു. മതങ്ങളെ 
പീഡിജമതാഴിയവും വേണ്ടും, എന്റവാറ ധമാ്ജോയെ്ള 
്രിതകമനിര്യദാനാടികവക്ഷം! അാങ്ങളായൊള് ഒ്ുസേതുകമ്മ 
പരണികിപ്ഥാളികരംകകം പീഡ വഭതവവ ഇരിക്കവേള്ടൊം 

ദൂ്പിക, ആചായന്, മനി, പുോിതന്, സേനാപതി, യയ 
ധ്യ മതോവയ, മഫിഷി എന്ദിച്ഛന്നേവരക്ഷ അടിയും ദീവിത* 
മയ് നാല്ലക്തെ്ണായിം പണം കൊടുപ്പിു. അത്തനയാലെ സുഖ 
ായിരില്പമും: ചെയ്പര്ല കോപമും വാഭാം 

വാരികാുന്തവംശികൃപ്രശസ്തൃ,സമാഫേര്തുസന്നി.. 
താര ചതുവിംശതിസദഗേസ്്രേ. ഏത്ാവതു കമമണ്യം 
ഭവന്തി. 
കമരംകമരേരാതംനയേകം പരരവ്യവോരികം ക... 

്ന്തികുതന്ര്രിപരിഷംഭഘ്യേപലേട്തപലോശ്ചേ വം. 
ഭശസ്ാഫസ്്രല. സ്വാമിപരിബന്ധബലസായാ ചോ. 
വത രവേന്ത്രി. 

0. എ കളങ്ങള സാിളുസിരാവലുാളം ൫ 
ളും? എം ലാല മ ക മിലിയ നാട് 

(6 ലിഭിര ഏം കാം പ്രതിഫലം പടവും പാവും 
കൂടി പണ്ട. മൂലത്തില് ഇള വളം 

ലും കഴകം ഭം യിവാമ്ം യി പ 
1 
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അന്തര്വംശികന് ഏന്റന്തപും ശിക്ഷിക്മധന്.? ശയ്ക്ോ* 
വോ ൂത്()മെടക്മവന്" സമാദ്മാവാോന് മലി 
അധികാമാലയ്യുമവോക്ക നായകം ജലയ്ുമവന്.* സന്നിധതേമ, 
ണ്ഭി ജല്ലെന്നേവടോക്ല്ലാം ഇപേത്ുനാലാജിരേ പണം 
അഭിയും ജീവിതം. ജത്തനയാമല കര്മ്മം മലയ്ണന് യോഗ്യയരാവര്. 

(മന് (കമാ; (1[നായകന് എണ്പതു ജന 
മ്ുകഴ നായക മെയ്യുമവന്* പരിക, പത്തു വതതികമ യായം 

ലി ലത ഭോടിക (പോരെ വിഴി 
 പ്രയകോവാണ മൂലത്തില്, കളി ഭലളാം ്ോവേന്നേ ള്ളം 
൫, വിലും പുകല 

ക പാരം "പക്ക അതാ വയര്. വ 
ല് എന. വാരിക ലിക; 

6, ളം വിജു. 
[1 
ക്യ ദാം കനെ പതിയ അമാൻ എന്ന 

ചുണ മാാമാഡിന പേമ നായം (മേശ 
പു. ടം ഉത്തം പള 
ര മുവഭാമാകള്പാി ് പാായിറിള്ുണം, ഇല് 
തക മാമം അവ, കോള് രതിലാേതുടകോഴ ജയ 
ര സകടിളുണമനിള കാമ എന്നി വിവരണമാണ്. എണ 
ത്തും നാക ളവര് ന ായ്ിരടെ ണ മദിമാ്ോ എന്നം 
ടലി മുന ജനകാ നക ഡിവിന ണ്ട 
പുക ന്ന ടൽ 'രാപേരികകക ജാമ ചേര് എനു 
ക രന പല പിടിലുളവാിലും രാകരക്ളാം ഭം പരതി 
ലായി. വാജയംനില് പങ്ക ബി്ഫോഷ്മാം മോ രാത 

കോര് നോ മാ ആദയം ചേയ പിന ചിലണം രതി 
വിലയായ? എസ യം വരോ. എലം 
ടം! ഇരുള ഥാ വും സിക രിള 
അരും ഒന സംശയമാണ് 

ളള. 



൮90 പാഷാകലിരം 1൦ ോഗവ്യത്തി] 

െയ്യുവേന് സേനപപതി, പത്തു സേനാപതികമ നായേകം ചെയ്തൂ 
മന്യ 9൦ ദ്യോവേലാടികനാോന്ം പുരത്തില് വ്യയാമം 
മിക്കതും: കുകറെത്തെതും ആരായുമവന്; (൭)കര്മ്മാന്തികനാടവോന് 
ൂഷിടടവയവനാകരകൊമാന്ങ്ങളില് നിയേഗേമുഭയേവന്; ുമന്്രിപരി 
ഘത്തവിതു ലവദശാമാ്യയ്മാര്; (പ)ര്തപലേവു (ന0)അന്തപാ 
൭൯.എന്റിലെന്മാം അടിയും വിദിത്തി! (യം) പന്തീരായിരം 
രണം, ഇത്തനയാലേ സ്വാമികള് പടികരളതതമായ് സയ 
കവര് 

ശ്രേണീരഖ്യാ ഫസ്ത്ചൃശവരഥരുഖ്യ പ്രദേഷ്ാരശ്ധ 
അഷ്സംോസ്്രഃ. സ്വവര്ത്്ാനുകര്ഷിണോ ഫ്വേത-. 
പരാ ഭവന്തി, 

ഞേണിമുല്യയേന്റിപഠവേ ൂട്ടപക്ഷ ആധിപത്യം ചെയ്യുമ 
പാം." ഹയ്ഛശവോയരാവോര് ആക്കം കത്തി, 
(രാജകം ചെയ്യുമേരോം, പ്രാ്്േക്കോം കനിക 
പരം. ഇവോംക്കണ്ണയിരം പണം അരിയും ജീപിമം ൭ 

പ്രത്ത്യരുചരഥഹസ്ത്യജ്യക്ഷാഃ ഭൂ്യൃഹസ്തിവനപലേശ്ചേ 
ക്വതുഃസാഹസ്ത്ര. 

ടം അധിക 
4 ചി പ്ല ളി കോള്യനേകം 

വ, പല്ലവ ഡി ലം 190 
സം കളികള് ഏനു സാധാ. 
സ പിജെ ചിധിക 

ലം കട്ട ഭൂതാ ഇവിടം പിയിലെ 
വ്യ 
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രഥികാ, നീകസ്ഥ, ചികിത്സക, ശവഭമക വദ്ധകയോ 
യോന്മിപോഷകാശ്ച ഒ൧1സംഫോസ്ര. 

കരത്േന്തികനൈമിത്തികംമഹുന്തികംപരരാണികം 
സൂതമാശധാഴ പുരോഫിതപുതഷാ സര്വമ്യേക്ഷശ്ച 
സഫ്ോസ്ത്രാ. 

പഞ്ച്ധ്യക്ഷന്; അശ്വാധ്യക്ഷന്, ദൂഡ്യവനപലേകന്ം, ഫ്രി 
പോലകന് എന്റിവരോ നാലായി പണം അഭിയും 
ജീപിതമം. 

ഭികനാാവാന് തേമൽ ജും ചയ്യുമവന്. അനീകസ്ഥ 
(ജിവോന ഫയ്്ിശിക്ഷ ഖല്ലൂമേന്. ചികിസകനാേന മന്ന 
ചേയയയല്ലുമവന് അശവമേനകനാവോന് കിൽ ശിക്ഷിക്കല്ലമവന്. 
ഭാകിയോന് പെരുന്തല്യന്. യനിപേഷേകനവോന് വളക് 
ഡം നായക മചെയ്യുമവന്. ഇല്ലെന്നവരോംങ്ങടിയും ജീവി 
തം ഇരണ്ടായിഭം പണി 

കാദ്മന്തികന് സ്്രീപുഭഹലക്ഷണനം ബല്ലുമവന്. ഭനെമിത്തി 
കരാോന് ശക ബല്ലമസ, പ്ലോതിഷികന മുജ മല്ലു 
വന്. പോണികന് പുടോണാിപുയ്കം വായിക്കും പോം 
ലല്ലുവും ഖല്ലൂമവേന. സ്ൂതനാലോന് തപ്പോ 14൦ മേമന് 

2. കോണം പനി ഭുവ ളന 
19. ഇട ച്യിക കഴിയി "പയ്യന് എന ഇനന മു 

ലിക ബയാഖ്യോയത്തില് തനയ. ബുജികള് പാങ്ങില് ഉ 
ലുണ്ടായ മായ 

ലം ആമച്ചല് 



൮92 ഭാഷാകൊയലിയം ന ജോഗവ്യത്തി 

ഏത്തം പുരോഷിതപതേള് പുദോഷിത൯കീ പണി 
െയയുവേരറം. മറേറിഞ് സൂസന *സൂതര്യേകഷാരികളയോമുമ 
അദ്യമായി പ. 

ശരില്ലവന്തഃ പാദതോഃ സംഖ്യയേകലേഖകാദിവര്ഃ 
പഞ്ചശതം& 

കശീലവാസ്ത്ാര്്തുതീയശത, ഭിഗുണഭവതന-. 
ശ്ച തൂയ്യകരി, 

കാതിശില്ലിനേം വിംശതിശതികം 

ചതുഴ്യുദപിപപേരിചംരക,പംരീകമ്മികംപേസ്ഥാം-. 
യികംഖംലകംയിഷ്ഠിബന്ധക ഷഷ്മിവേതുനം. 

ആഴ്ംജതൊരോാകുതഞണവകംമൈലഖനക സവ 
പരസ്ഥംയിന ആച്ചയ്യ വിദ, തതശ്ച പൂജംവേതനാനി 
ജഥാര്ഫം ലഭേരന് പഞ്ചശതാവരം സ്രപരം 

നി ചിതദിശില്ലം ലല്ൂമവലേക്ക, ശസ്രകാലലമോയമുള കാ 
ചരം; സഭ്യോയകന്൯ കണക്ക, ലേഭധകന്ം, ആടിശബ്ദുത്തി 

ന 
0. വൂമിലാകേയ, മല് (മ ഖി ടീം 

യതും മനാലി, പം 
9 ചൂഷകര് കിം 



ടം പ്രക ടുത്യരേണിയം. ി 

(അല് നിറയയേവനം, അളവുയേവനും 6, ഏന്റിവരോംക്കം അഭി 
ലക്കി അഞ്ഞവ പം. 

കശീലവയാക്ം! ടന്കോടികംക്കം അഭിയും ലീപിതമം, 
്തൂയ്ഖതു പണം. അകൂടടത്തില് പ്രധാനക്" ജുമ 

ടലി 
കാേ്ിലെ ശില്യം വല്ലൂവേര്കി* തൂററിജപതു പണം 

ചതുഷേടിചംകേന്ം പാടിക്മികന്, ഒധിപപേരിലാകന്ം 
[പംഭികമ്മിക]പികര്്മികന യാന് പ്രധാനമ ചെ 
ക്രിന്റവരം്ക! പഷികമ്മം മചയ്ിന്നവന് ഒരപസ്ഥായികനാലേന് 
(ശടിപേടിചാകയു പലകാവന് ഗവാമികറം രക്ഷിക്കമപന 
ചികി ?ളവോര് വെടടിയലക്കു? ഇുമല്ചന്നേവരറംക്പതു പണം 

രാവി, ൮. 
ലില്, വ 

കക 
18. കാക്ക ശള്ികകോ ന്ന മൂ വിം! (00) ജി 

ചം മകളില് 

ലെ പിലാ വിഷ്ടി, (൭൪൭൬. 
ര ിഷ്സിലകര, ോിലളികളടെ 

0, ഴി. ഇനവും എന വാം റി 



൮98 പാകിയും 1 രവി 

ആള്ുഭാഡോര് ശീമുമഭിജനമുിമുടയരായിഭിക്കും സാധുത! 
(യാംകവര് രോജക്തില്നിന്൨ കതി പലണ്ണിക്കൊ്ടു 
ചന്ന ഏററികൊണ്ടു പേകേപ്പേടമവം* അന്റിയ അടതത 
(ആനയും കുതിരയും ഏദമവമേസവം ചെല്ലും. മണവകാവോര് 
ലൃഭാപാ(ര്), ശേലഖനകരാവള് കരിമ്പണ്ടി ചെയും. 
സദ്രോപേസ്ഥായികരംക്ാ ആചാ നാലോന് ഐം ഗാ 
കക്കി ആ ലാജ്യന് ിദ്യാവത്തുക്ം_ അവളോഭവോര് ശബ്ദ 
ശാസ്ത്രം അത്മ" വല്ൂമവം. ഇമ്ഛന്നേവരംകഴ പൂജയോ 
(കൂട വേതനം തങ്ങടെ യോഗ്യത തക്കവാവ കെടടപ്പിതു. അത്ര. 
അധമ യില മുത്തമം. 

ഭശപണികോ യേജേനേ ടൂതഃ മധ്യമ ദശേത്തേരേ 
ഭവിഗുണവേതനന ആ യോജനശതാദിതി, 

ലിക വ 
ദു മിക ൮0, 0, ശരകക ൫ 
0. ആർ എനം ആകര് എനം വേ കാരം ഷു 

ലം കവിം പെം 
ചം, ഫിചിളമാര പകയോ ആം വ്യൂ ണിയ 

ത അജം സക 
0, അഭ്ാപസികം ന്നി ഘലാമതിലു ഡേയകയര് എനനും 

ളി. പഭയരോഡി രെ പാം 'സ്ോപായിനാം ആച 
യിടിളം.. 

ര ഉമി പ്ളം 

9, പം എ അഭ്യഹോളം മുകളില വക: ആ വേഷം മടിച 



പ്ര പത്യഭണിയം. വടേ 

ബമാനയില്യേഭ്യസ്രഗൂണവേതനോ രാജാ രാജസു 
ദിഷ കൂതുഷ്ു രാജ്ഞഃ സാരഥി സാഫ്രര്. 

കാപടികോ,്വേതം്ലൂഫചതികംവൈഫേകംതാ.. 
രസ്വവ്യഞ്ജേനാഃ സാഹസ. 

ഗ്രാമളതകംസത്രിംതീക്ഷ ണംരസംഭിക്ഷുക്യ! പഞ്ച. 
രതാഃ 
ചാസേഞ്ചരി ണോദ്ധതൃതിയശതംഃ, പ്രയാസവൃദ്ധ-. 

വേതനാ ലര. 

പേകേക്കിടികംകഴ രു യോജന പത്തു പണം, പത്തു യോജ 
ളയും മെല്ല ദോ യോഴനമിന്വായ്*ം പതുപ്പ്തു പണം 
കട്ടപ്പിമ പരത്തിയ യോരമനക്കു ഇപപ ചെയ്ത 
പാ, ഓ യോജനവായി?" കൊടപ്പിതു, ന്വയോജ അടവും 
ല്ലം 

നി 
9 ആള നൂ) ചോന്ന സിം മകകള 

കല എ കാം ടി ഡം ഭിം പരം ധരം 
ന അമു. പോകി എനന അജു ന്ന രം തി. വദ 
ലം തി അര നില മി? ഏടന്നൊര പരം മൂകല് 

കം മാതം 
ന എ പല്കില് 

കാണം കാജ രം പോ. അട റ ജവ പകുകികി ് 
കം ഇതിലെ 
൭ ജത മയം 4 ധും ആഭി മ്മില് ഇയ ക 

ക രാ മാം സിനമ. സനം 4.1. 
അടിക, നം നിം, ൩0. 



96 ഷി 1൦ ശോഗവ്ൃത്തം] 

ഭാഭസൂയാദിയാഗത്തില് പിളിച്ചുകൊണ്ടുവടപ്പേടട ജിന്നും 
(മാനില ശി്ലികറ[ക്ക)ം ജത്ധിഗാടികളില് മമ്മ 
ത, വേതനം. സമേവിഭ്യമെന്വ മന്ത്രിപുോഫിതര്. അവളില് 
മമ്മ, ഏന്വം ചൊല്ലു ജാവിന്നു സാധ്യം മെയ് കിന്റ 
തന്നു മേസ്പയാികൂതുകകളില്വ്ചു ആയിരം പ 

കപേടികറം ഉുടാസ്ഥിതന് ഗംപപോതിക്യഞ്ജനന്, വൈദ 
ക്യഞ്ജനന് ഏന്റിവരംകടായിം പണം, 

ഗരാമള്തകടോര് അയകില്; കാവതി?? എവിറിഅജാതി 
കം. സയി, തീക്ക് ണന് സോന്, ഭിക്ഷുകി ഏന്റിവരക്ക് 
അഞ്ജു പം വേതന. 

ചാസേഞ്ചാരികക്ക മന്നാ പം, അന്റിയെ 
ക്ലി തക്കവോകിലും അമയും എല്ലുമ്ലം ഉകഷ്പ്പിനുക്ക 
(തക്ക കിം ലെ്ലിയതിനില് പെരകക്കൊടു്താലുമമയും. 

ശതവര്ഗസസഹസ്ര്രവര്ഗണോമ്യക്ഷാ ഒക്തവേതനം. 
ലാഭമാദേശം വിക്ഷേപം ച കര്യം അവിക്ഷേപേ 
രാജചരിഗരഹ ദുര്ഗരാഷ്ടു രക്ഷാവേഷ്ഷാണേഷു ച. നിത്യ 
ക്യാ സ്യരനേകരയഖ്യാശ്ച. 

കം കഷം. പും മാളുകള് 

മം കടകള് 



ടി. പ്രക. യണം 107 

കമ്മു ഭൂതായോം പരത്രദരോ ഭക്ത്േതനം ലഭേരന്.. 
ബാലപ്ൃദ്ധവ്യാധിതാശ്ചൈഷാം അനുഗ്രഹ. പ്രേത 
പ്യധിതസൂതികാകൃത്യേഷ ചൈഷാമത്ഥമാനകര്മ്മ 
കല്, 

ഉ വേതനം മകമ്ജിവറപഭറം തറദവക്ം, ആയിവെക്കം, 
അഞ്ഞറവവക്ക: ദോ അപ്ക്ഷമക്ഷ്ിചു വരം തത്ത 
ഞാ! വര്്ൂത്തിന്ന അഭിയും പ്ീവിതമം കൊടപ്പിത. അലല 
കോണ്ട ോദേശം ചെയതി്ി 
ഏകഷിള. ഭര പിയും ഇല്ലത്തപ്പോണ് പരിഗ? മു 
ത്തും ഏേന്റിവു കുപ്പിം, കരിരക്ാര്വിയും? ചൊജി്പിമു. പല 
പ്രഹര മടൈച്പായിടിപ്പിതുറ 

അവോ തക്ക പഞ്ടിയും 

ജം യ്ക ിന്റവരം ലംകില് അഭിയും ജീയിതമം 
കളും മായും കകവിതു. ഇവമളൂയ ബാവയ്ക്ക് അയഗ 
മും ചെയിതു, ഏന്റവാ അവളേയും പോകേണ്ട, ലാ 
പിര, ്ൃധി്പടവിതുതാനം മക്കം ടിപ്പി ചായ്. 
കിള് ഭാജാവു അത്മം കോപ്പിയും കൊണ്ജോടവിജം ചെയ് വിയ. 

ന രം 
ഹന 

നാം 

ലം ളം 



188 കയം ലി] 
,അല്ലകോശഃ കച്യപശ്രക്ഷോത്രാണ! ഒഭ്യാല്ടു അല്പം 

ച ഫിരണ്ടം 

ശൂന്യം വാ നിവേശയിതും അഭ്യത്ഥിതോ ഫിരണ്യമേവ 
ഭ്ര ൯ ഗ്രാമം ഗ്രാമസഞ്ജാതവ്യവഫരേസ്ഥാപ_ 
രതം. 

ഏതേന ഭൂതാനാം അഭതാനാം ച വിദഭ്യാകമ്മ്യരം. 
ഭക്തവേതനവിശേഷം ച കഷ്ടയാല്. ഷഷ്ടരിവേതനസ്യാ. 
കം കൃത്വാ ഫിരണ്്യാന്തൂപം ഭക്തം കഴ്യാല്. 

അല്ലകോശനമയോയന് കപ, പശു ്ഷേതരമേസറിയു 
കൊടുപ്പിമ ചുര ഫി്്യേമും കെടടപ്പിു. 

പഴ] ഏരവപാന് നിനക്ഷമവന് ഉയര് കൊടുക്കൊല്ലു 
പോന്നേ കെടടപ്പിയു. അെന്തിനേന് റാന് ്രാമസജജരേ്യവഘാടേ 
്ഥപേനാതിലേ തന് റവ ഉ ഗ്രാമത്തിലിനനക്കിൽ പെര പോരേ 
തിിനനത്തിന കെടപ്പിയ മേന്റാ ബ്യവചാരം നിറമ്തു 
രാജി. 

നം 
വ തിരാ ൫. 

ചര ഷും ടി ഡിഎം ൫൭. 
മ ക എനന ൫ ഭിം 



പ്രക. വാണകളികെ 188, 

ഇതുകോണ്ടേ ഭൃതായൊള്ള വം അഭൂതടായെ്മേവ 
മക്കം ഏന്റവാവ പഴിഭായ് തിന്നവരംകഷ, പിതിയ( 35 
ടിന്നവടോംക്കം, വിദ്യാവഴിമലും കമ്മല്കഷവഴിമേലും അഭിയും 
ീചിരമും ക്ി്പിതു. വിശേഷിച്ചു അപു പണം ലീവിതമുടയന് 
ആവകി* നെല് കൊടടപ്പിു. ഇജുകൊണ്ട ലീവിരത്തില് പെരുക്ഷ 
മു തക്ഷവവേ അടിടപ്പക്ഷവും കണ്ടുകൊംകിടെ 

പരത്ത്യശചരഥദവിപരഃ സൂ്മോയേ ബഹർ സന്ധി 
ഭിപസസവര്ജ്ജം ശില്ലയോഗ്യാ ക്യ. തേഷു രാജം 
തിത്യയുക്തഃ സ്യൂാദി. അഭിക്ഷ"ണം ചൈഷാം ജില്ല. 
ര്ശനം ക്കാര്. ചൃതന്നരേന്്രാമ"കം ശന്ത്രാവരണമാ.. 
ഭൂധാാഗാരം പ്രവേശയേല്., അശസ്ത്രാശ്ചരേയുംരന്യത 
നജമോതാരിം. നഷ്ടം വിനുഷ്ടം വ ഒിഗുണം 
ദ്യ. വിഷവസ്തഗണനാം കല കഴല്, 

സാന്മികനോം ശത്ൂാവരണമന്തപാലാ ഗ്ര? ണിയുഃം 
സമഭൂവചാരയേയുവാ. യഠത്ൂമേഭയത്ഥിതോ വാ സേനാ- 

യ വു 
ര പുടി. 
ത്തി 
രം എ ജു ഭാനാ 

യൂം ്േഷുഭാുച 
ൂഭുഹം മല്പത്തം യകകാരതരപ 

ന] പേര" 
കം ടി 
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കൂല്യോജയേര. ത്രോ വൈദേഹക്യഞ്ജനാ? സര്വ. 
പണ്യാന്യായുധിയേജ്യോ യാതൂമകോലേ ഒവിഗുണപ്രത്യാഭേ- 
നി ര്യ. ഏവം രാജേപണ്ുവിക്ൂയോ വേതന 
പ്രത്യാഭനേം ച ഭവതി. 

ഏവമവേക്ഷിതായവ്യയഃ കോശദണ്ഡവ്യസനം ൯൭... 
ലപ്ലോതി. 

ഇതി ഭക്തവേതനവികല്ലഃ. 

പത്തി, അശ്വം, യഥാ യ്ക ന്റിലൈ കുല ഗ്രാമ 
ക്മിന് പുരമ്ജു ഭയ്്ോല്യസം ചെയ് പിതു, അന്യയേമൊടിഞഞു", 
ജോവു നിത്്യമം അതിനിലമല്യഗേമം മൊയ്തു മ്േപ്പാണം ക 
പിതും ചെയിതു അവിടെ നല്ലൂവകക്ാണ്ടാടവിും ചെയ് 
പി. ശസ്ത്രദ്്ോസം ചെയ്തത ഭാഭാവിനഭയോമവോയിരന്ന 
സ്തരം ആദാണഞ്ജളം യയയധാഗാരത്തില് കൊണ്ടചെന്വ വെപ്പിതു 
ജപ. ത്ജാം ആയ്ധമിന്റിയെ പമാദധിതു, 'ശ്്ം പിടിക! 
൯൨" അ്ളില്ലെയയും?", ആയുധം മക്കിലും ഇജയ്ിലും! ഇര 
കം കൊടപ്പിു. ശസ്ത്രം പയററിയേടത്തു മുറിയവ്ി*കമേണ്ണിയറി 
ഞ്യിടിപ്പിയു. 

നകം 0൩ 
ത മതാ എത ആഭ മടി്ലാന് ഭൂ അ 

പ്ിവന് കഴിക ജു മാളു എറ പഠ 
4, മായു ുി്ങളി. പ്രഭോഗം ഇം വയം? എന്തില് 
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ഇരി പടേശത്തില്നിന്൨ ബന്ന ചാ്തിഭലം സ്രവണം, 
കണ്ടികി? ഇന്റിയെ പോവും അന്തപഠലേന് കൊംവിയു. ഉണ്ടിക. 
കണ്ടാഭില് പിടുവിജു. യാമത്ര്കാമയ്വടുയോദം രാജയ പടൈ 
[ൂട്ടികകപ്പുകഴവണ്ടുമേന്വ. പൊല്ലുപിത അപ്പൂഭയില് ഉപകരണ 
ഫീസായ ചേവകക്? ടാടപ്രയുകതായോമ്മ വൈക 
പ്ൃത്ജതര് ഭാജാവിയടയ പാണ്ട, തേതതു", കിര റം ഭയ 
അം ജത്രോകരം തുവ്% അവതിിര*ിരട്ടി തടേണ്ട 
മെന് കൊള്ളി കടം കെടടപ്പിു. കൊട്ടേത്മാന് സിഭി ആധിമു-_. 
ബ്ല വിറാടിലം2 പടം, മടന്ത ലീവിതം കണ്ടോഭിലും 
പടം. 

ടി നം 

5, മ സൂം ക കളി. ഉം ചിണികം ഉണ്ടിയല് 
നില 1 പ ര്ംികുട നദാല് മ ബിനി. പം 
അജില് പുരയന്യാര്ദില് പെയശിച്ചിരണായി വരനനം 

4 വകക കം ചോ. ചേകവ 
നിം ൫) കര് പടെ കഴി തികളിൽ കാമ് 

ക എനില എന അധ്യ. 
ത പുള. 

ടം അവസാനിച്ചുവോ എന്ന 
കോം ആലും ഘി ജിടികല് എനന മിതി 

കല. പിടിം, മതിലും പകപപുകളിലും “ഡി 
പ ബും പ്പ 

ലെയും എന്നി, ആഭിമ പക്വ 
വാടക സരം 40% വാളം കഴിച വാഭമകക: (കഴ 
നന്ന് വ്ര ഇ ഗത്ില് സുലഭം 
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ളും നിതൂപിതനാ(യ)" ഇനന മദയിന്നു കോശണ്ഡേ 
യസ ലാഭ, 

അഭിയും ജീവിതമും കൊടുക്ക ചെഡ്ലീ. 

ക 

സത്രിണശ്ചായുധീയാനാം. 
വേശ്യാ കാരുകശീലവരഃ 
ഭണ്ഡവൃദ്ധാശ്ച ജാനീയു 
ശചോശതചമതന്്രിതാഃ.& 

ഇതില് ഡ്ഡേവൃയജര് പമ്യ ചേവകര്. 

ഭൃപ്വടേസിം മുടിഞ്ഞിയു 

൭. അരൂപി എന്ാിടിളുംം 
ക ബജ, കാം ക 

ഖം തിക ധരം 
ളോടു 
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ലേകേയാത്രവോിരിം രാജാനമാ്ഭൂവ്യപ്രകൃതിസംപ- 
നം പ്രിയഹിത ഒവഠരേണാശ്രയേരു. ജം വാ മന്യേത. 
*ഘഥാഹമാശ്രയേപസ% ഏവമസരവിനതേപ*സഃ 
ആഭിഗാമികഗുണയുക്തു? ഇതി, ഭൂൂവ്യപ്പൃതിഹീന... 
ഭപ്യേനമാശ്രയേത. നത്രേവാനാത്മസംപന്നം, അന... 
ആവാന് ഹി നീതിശാസ്രദ്വേഷാരിം അനത്ല്യസംഭയോം.. 
പ്പോ പ്രാപ്യോപി മഫദൈശ്വഴ്ം ൯ ഭവതി. 

അനജീലിപ്ത്ത!മദ്ധിതു സൂം: അന്ഭീവികളുവോര് ([മനത്്ചം 
ഭക. അവരളുഴയ വൃത്ത-_സ്വാമികെയ നാക്കി: അന്യോനം, 
ഇടിക്കമാദ_ചാ്ളിന്റിതെമ്പിതു സൂത്രാര്മം. അനുീപിശ്ദം 
സമ്വേവാലി ആഭിലും ഇവി പ്രധാനമന്ത്രികളുടയ വൃത്തം 
ചോല്ലിന്റിു' സ്ബന്ധമാവിതു._.ൃത്യമേണിയത്തില് ചെന്നേ 
ഭൃത്യന് വക്ഷ്യമാണഡ്യുകാമാധി സ്വാമിയില് വര്കത്തിക്ക 

ളില്നി 6, 
കം 
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വേണ്ടും ആസ്ത്ഥാ വദ്രിക്കമവദം ക്ടകരാവര് ഏന്റിതു 

ലേകേയാതരവില് ഏന് റാ ശാസ്ര്മറിലുരവന്, ചോരന്; 
,അഗികാി ആവോ, അവന് ഭാഭാ ആസന്നമായ ഭൂയ 
പ്രമൂതിസദ്ന്നനുമായിരിക്മവനൈ' പ്രിഷിതവദിമേല് ആയി 
പ്രി: ആത്മസന്നനെന്റവാഡ ഹോകലീയ[തപിടികരം? ആത്മ 
ഇണങ്മളോടും, ഗ്ുഗ്യഷാിപ്രജ്ഞോഗു്ജളോടടം ശരല്ായുത്സാഥ 
ുണങ്ജളേടേം കൂടിയിടികകമവന്. ്്യപ്രർതികമുംോര് അമാര്യ 
ഭരീകംം ഭേപ[ കപി ഗുങ്ങോടകിയികിക്കമവം രയ 
റിട്ട അവരമ്ളൊടും കൂടി ഇരിക്കമവന്, അജ്ജനെ ഇന്ന രി 

ന ചാതി! 

തികം 0 

ജിം വിശേഷങ്ങളാണ് ആദ്ധസഡ്ം ഡു 

കളില് ജല. കരാ എ ളില് കാട 
കെ ഇഡി. 

൪. പരിക ജു ഉളളിൽ അദി നാണി ക്കം ടയ 
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ഏങ്ങനെ ആയ്രിപ്പിതു എന്നല്, രാദയിന്നു പ്രിയരായൊക്ള പുരു 
മൈ അനുസരിച്ു അവോം വഴിധാ്ിപ്പിയു എന്തിനെന് 
പ്രിലേമ്വര്ംവചനം? ഭാഭാ ചെയ്യു, ിതഭായെമ്മവമവം 
രജം ധന പട്ട! ജ്യോ നിവവ്ുവര്. ജ്യോ 
ജാവ സിജിയാകില്ം ജാതോ മവ താനായ്ുയമില്ലിക്കിനേറ 

പ്പോലെ ഇവന ധിമി ്ിപ്പോനൊരു്തനെന്൨ തോന്വവിയു, 
ആഭിഗമിക ഗുണയുകതാകില് അവന് അല്ലഡയപ്രതതി ആകിലും 
ആയ്രിപ്പിള?; എന്തിനെന് പിദ്യവ്സയോശയ അതു 
ത്തിനു ഫേുവാം. എവ്രിതു നിം ആതസയ്ന്നയത്തേ 
പനെയുമാികമോകാ, എന്തിസേര്റാിം അനഭവാനായോള്മ 
ജോല തീതിശാസ്ത്ര്തിലൊൂള, ലോഷ്ങാലും_[ജോകമോകിന്റിയ 
(മാന് മൂര്ഖനായിട്ട പ്ര ്ങപുരഷമര സ്രിാതെശിിട്ടുി, 
ആനതി്യോഗത്തിരാലു._[ അനതില്യളജയാം നാട്ട, മൂ 
യി, പഠനം എന്റ നാലം, വമമിപപാജുജ്ം ണ്ഡ 

നവം 
ന ന 
വ 14.0. 
ര യുകയും 

രും സഹിച്ചും 
ക യും ഭീഷ മൽ മാളിലെ ജല് ജഹി ആര 

പ ഇലി ഇഡ ഡി (വി്്േടാസോാഥമ) ഇലി 
ക. ആദ്ധകശുണങ്ന ഉളളവരമാ എന്ന തോന്നി യു 
ലളതിസഷനരളേടിലും ആദ 

൭. മാലും! എന്നരിക ബയൂയാനം 
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പരജ്ി?) അത്ഥുണം തേന്റി ക്രധജം മൂന്, ഇനി പേരെ 
(ടനത്കൊി പുരുന്ാോടമ്ള സായോഗേത്തിനാല]!,_-പിതു 
ഭപതാമഫമായെുക ഭാധ്ം പ്രാപില്ലലേം കടം; മേല് 
ിവരിതുമൊണ്ടല്ലോ 2. 

സംപായേത്യസമ്പന്ന 
പ്രൃതീരാത്മവാന് സൂപ& 
ിവൃദ്ധാശ്ചാനുരക്താശ്ച 
പ്രക്ൃതീര് ഫന്ത്യനാത്മവാന്. 

തതഃ സ ഷ്ടപ്രകൃതി.. 
(വാതുരന്തോച്യനാത്മവാന്, 
ഹന്യതേ വാ പ്രകൃതി. 
ദയാതി വാ ഒികതം വശം 

0. കപ്പ 
മോന വൃഷ 

വ ടര് എനന മാമ വന്നാണ് പം ലേക 

യം കഷം 
ലി. ിളയിലയ. 

ലില് 
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എന്റിനെ. ആഭിന്റമടല് അസ്ാവസ്ഥനകിലും അവയ 
ക്യിക്ലോാ 

ആത്മലതി ല്ലോപകാശേ ശാസ്ത്രാനുയോഗം ഒദ്യാല്. 
,അവിസംവാഭോഭ്ധി സ്മാനസ്ൈഴ്യ വേപ്ോതി. മതി. 
കസ പുട! തദാത്േോ ച ആയത്യം ച ധമ്മ... 
സുക്തം സമഞ്ചാം പ്രവിണവഭപരിഷടതീതാ കഥ. 
യേല്, ഇടപ*സിതം പേത. ധമ്മാനുയോഗം അവി. 
ളരിഷ്ടേഷും ബലവർസംയുക്േഷുയ ഒണ്ഡധാരണം, മര... 
സംയോഗേ തത്വ ച ണ്ഡധാരണമിതിം, ന കയ്യ. 
പക്ഷം വൃത്തിം ഗുഡ്യം ച മേ നോപഹസ്യാ, സംജമേയ, 

രതം കാമക്രോധഭണ്ഡനേഷു വഃ ജതി. 

ആത്മവനോജെ്േവനില് അവസമമേറിഞ്ജും, (ഇന്ന ശായ്്രമറി 
(൯ ഞു എന്ന്സ്ോധികം! എന്വ ചൊല്ലി, അവന ശോധിച്ച 
ല്യം അതിന്തതമേം! ചെൊല്ലുഡിഥ അകിനാല് സിദ്ധി വിമ 
കാന് ചൊന്നവണ്ണൂമേ ശാസ്ത്രം നിഫിക്കവല്ലൂരില്, പളുസം പര 
പേ്ൈരത്തയല്ല ഇവര് ൨ ഖൊഴ്ലിത്താന് ജിന് റിലയിലു 
ക്യ ശാസം വല്ലം ഏവമ, ബധാം തന സിജി 
പി. ഏ൯രിപണ്ണം ലക്ഷണപരീക്ഷ ചൊല്ലി ല്ലം പരീ 

ന; 
19, യയ ബുമാന ന്നെ മകളില് 
ര ഉപ ജുത്ത വാക ലം ആവാം പുത്യ 

കശു രയി ഗണിുണനില ജട മി 
കളും കാ 
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കിപ്പനായ് മചല്ലിന്റിതു. മരികമ്മങ്ങളുോ പ്രജ്ജോസാധ്യ് 
യമക കമമങ്ങം ആവു ഭാജായു ലിചാടിദ്പുനോകില് അല്പ 
ഭഴി്കം മേൈക്ക പിഴയാതെ ധമ്മ്ിത്ഥസാധകമുമമായ*, സംബന്ധം 
തികമുമായ്' മറെറാഴിഞ്ഞെ പന്ിന്[ര്]കഠം! ചെഷ്ലൂവോകടക്ക 
(അമലി* പഭിഷരരീരുവുമന്റിടയ? ല്ലി. പിന്നെ ഇവന് 
ജഗ്യേനെയ്പതറിഞ്ഞു ഭവ മന്ത്രി ആക്കിക്കൊണ്ട്പംണ് ജാ 
(്ിനൊട ൂിക്കമലി* പൊയ് വിതു, അതായിതു._ 'ധമ്മര് മാനു 
മേഗങ്കം അനിലാൽ ചെയ! ഐവ വിഖക്ഷപിതു. അര് 
(൧൪ മമ്മാധികാടത്ിന്നു, നാ്്രീകര്ു അര്ത്ഥാധികാടത്ിന്നം ധമ്മ 
പ്രനജം കാമ്രോജപ്രനേരും.20 എന്നുടെ [പക്ഷം വൃത്ി 
ഫോസ്ചയങ്ളു _ഇിിന്നപഘയേം മചയയാതൊിയവേ്ടും' മറി 
പ്പി ന്തിനാ സഥായക്പപഘായം ലെയ്കുരില് സായ 

4 പ്രാതലും കഭകാല്രമാരായും 1.0, പ്രതം. 
ലല അയം യക 
5. ക്ട പിയര് പാളും 
൭. പിള. സാകം കരെ എനിയ, ചിട 

കം ശരം ണാ എനെ മില്. 
0. ലിയോ 

പാള എദമളിചേഷ മും 
രിച്ച ചോളി. ലമ 

ിളുട ഏന്തിയ അജ 

ലി. മ പവം ഭക, മാക ്യാ്യായം വനന 
കള്ള വി കണ 



2 പ്രക. അരുജിവിയത്തം, 058 

ഭില്യിട്ട സാമതിവ്യം കെടും പീപികൈകഷ ഉപഘാതം ചെയ് 
കില് സാമര്രല്യമും കെട്ട് ഭാഗ്യം ജനിക്കും, ഫോടസ്യഡേ 
ഘാതം പില് മ്മം വന്നിട്ട കായം കെടും. പിന്നെ നേ 
രാഭിപികാങ്ങമളേക്കൊണ്ടു, കാമമേധേഴിമേല് മി.്യടണ്ഡപ്രവയ 
ആനമകില് പിലക്കിറന്21_.ന്റിജ്ജനെ ഭാഭി ഇതെ 
ന്നേ കൊംയിതു. 

ആയുക്തപ്രടിഷ്ഠായോം ഭൂമവേനുജ്മോത പ്രവധിശേിം. 
ഉപയിശേച്ച പര്വത? സന്നികൃഷ്ഠവിപ്രരൃഷ്ട$. വരം. 
സനം, വിഗ്ൃഫ്യകഥനമസലുമപ്രത്യക്ഷമശ്രദ്ധേയമന്തം 
ച വാക്യം ഉൈച്ഛരനമ്മണി ഫാസം,, വരരേഷ്ണീവനേ 
ച ശഞ്മൂവതി ൯ കയ്യാല്, മിഥകഥനമയ്യയേന്ം ജന. 
വാ വന്ധകഥനം, രാജ്ഞോ വേഷം ഉഭ്ധതക... 
കാനം ച രത്ഭാതിശയപ്രകേ്യത്ഥനം, ഏകം. 
കഷ്യോഷ്സനിര്ഭോശം, ഭ.കടികമ്മം വകേവേക്ഷേപണം 
ച ബ്ര,വതി. ബലവല്സംയുക്തവിരോധം സത്രീഭിഃ 
ബ്രീമേശിഭിഃ സമമന്തടൂതൈര് പേഷ്യാപക്ഷാവക്ഷിപ്ും 
(തത്പ്യശ്ച പ്രതിസംസര്ഗ്ുംമേകാര്ത്ഥചഷ്യംം സ. 
ഘതേം ച വര്ജജയേരിം; 

ളളി, ഗിരാം ലി വായും (മ 
കം ആവ്മാകാല് ൂപേക്കിലിരിയം 

ക. അയി ചുന കാന് ന താികാട ജന് 
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എനി അമല്ലുകോണ്ടുതാന് കാനല് ജിലത്ു 
അനുജ്ഞാതനായം പരഭവേശിപ്ിയ. വിനുടെ മന്നലും!4 പിനനലും 
അന്റിയെ പര്ശ്വ്ഞിരി റി ഇൈക്കള്ല്പാത്തിരതോിലുതു. 
എന്തിനെല്ദല് ഭാ ലില് ശവാസ്വസ്ടികാംം കൊംവാന 
കടക്ക പുക അകല്തുമിോതൊട് പി, ലനത്രിക്മതു കോഠംക് 
ഭല്തൊഴിപാനമക്കം. ഏന്റാല് തിടിഞതിരതേയര്മൊഴിലിതു. 
മററായത്തനിഭിക്കമാസനമ്തിനേലുമിഭാതൊഴിവിഇു., എന്തിനെന് 
ല് തിടിഞ്ഞലവജഞെ ചെയ്തുതായ്' തേന്, മദേറാത്ത 
മമ ആസനത്തിയേകിമന്നാല് അവന് കെല്ലി. ഒരമ്തന് 
കചാല്ലിയതിനൈ മറുത്തു പൊല്ലോകതാഴിപിതു. മെള്ജു ചൊല്ലുമില് 
അവന് ദുഷിക്കും, അസമയം പരറയാതഴിവിതു. മന്ിനെന്റാല് 
ഘം യ്ക്കു, താന് കണ്ടതില്ലാതൊന്വം കേട്ടുകൊണ്ട് 
പരറയാതഴിലിു. എന്തി*നന്റാജ ലമൂസ്മവേനേമടുകഷം. കണ്ടതു 

നി 

കയ തിലും ഉണായിനമാിലോനോല, 4 ഭവായ മുന്ന കാടി 
ലം പേജും 

ക കം, പ്രക 8 4.06 ടോകഷകം വ രോരിയന്ന ഇവരേ 
ക കരുകോണണ! കടി വരി ചേ) 

5 പാ സ്ര 



2. പ്രക. അനജിഡിയത്തംം മു 

പരിരക്ഷ തേറളൂതേതെഴിയിയു.?" ഉറെക്ഷച്ഛിടിയാതൊഴിയിതു. ഉറ 
കപ്പറയവു"മാകാ. ന്തിനെന്റാല് കോംമവരോം വഡ്പ. 
ഘു തോം. പിറജടയമമ്ം തീണ്പ്പിഫസിയതുമെഴി 
രിത. എന്തിനെന്റാല് ലാമം കീഴും മേലം പോ. അവ 
ദം ജനിക്കും. വാഭങ്ജളെല്പ്പടാതയ മിലി. ഭാഭാവിന്ദടെ 
മുന്നലിളന്ന മേറാതത്തനൊട മന്ത്രില്ലു പറയഴിവിതു. സമു 
തിലിമന്ന പവന്ദധഥനമെല്ോ, അതും *അദ്യനന് ഗുന് 
കള ശുംനള' എന്റിങ്ങനെ, ഇയും ഇ്പ്പയ് "രാജാവിനെ 
പ്പെ ഒള്ള ഒപ്പു മൊഴിപിു, കഷ വേഷമാവിതു ഒഴ്ണ്ീല 
ശവി ബഷങ്ജാം.?4 അലു മൊഴിപിതു. ഉഭാവേഷമുമൊഴി 
ലി. തോങ്ജാം പില ചൊന്നിക്കമുംം 2 പലര് കേരംക്ഷ ഇക്ക 
കും ഖിപിജു, ഏ്കാക്കിവികാമമുഴ, ണ്നേവികാമമും, പുികം 
ഭജറിലും, ഭജോവു ചെല്ലേല്പേയക ഇടപ്പ് ാല്ലൂമും ഒഴി 

തി 
ക കാലാ എ മാതം കാ 

ക. മഖം പ്ര എന്നു (ഭി. 
രം, കും പഠ ഭിം 

ക. പ്പ ിലിഷ, ബോബി (21.90. 

പില ബാം വൂ 
9) മായിക ങ്ങളു ലം 

ലാളി 



മ ലഷാക്ഷെലിയം യോഗ്യത 

തു. ജചവല്സംബന്ധികളോടള്ളേ വിടോധുമൊഴിവിതു. അന്തഃ 
പപടസ്രീകമോടട അവേകക്ക പരമാം അന്ത്രികടോടും, 
ഭാജാക്കുടെ ുതന്ോടും, രാജവഷപ്യോടും, ഭജോലിനാല് 
അത്ഗമേജമം പറിക്കപ്പെടവരളോടടം, അനത്്യര് നടനമ്കോടി 
കഠം ഇത്തനുവടോടം ഒമൂമ ശരടിയാടടമ 0" ഏകാര്തഥാനുഷ്യാനമുകി4 
ച്ജാതമും?*, ഇലലന്നവിത്തനയും മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒഴിവിു. 

ക. 

അഹീനകാലം രാജാത്ഥം 
സ്വതം പ്രിയഫിതൈ॥ സഹ 
പരാത്ഥം ദേശകാലേ ച 
ബ്ര്യയാഭ്ധമ്മാന്ഥസംഹ തം 

ഭാര് തിറമായിതു ഭാജപ്പേധം. അതു അശീനുകാലേമന്റ 
0൨ കാലക്ഷേപം വാഭാതെ കുകഷച്ചല്ലുയിതു. തനുക്ഷ വേണ്ടിന്റ 
പ്രയോജന ദ്ോവിന്നു പ്രിയയും ഫിതമായുമോ്ള ഭയത്തൊട കൂട 

1 അജ 
മം ളം 
വ ചല ജില് കായ മാ കാം മയം 
ത്തനനനതതയതയത്തത്തു 

൩൨൭). ലരോള്ില് അമ മ) ഏന്ഭക്ില് ജഴ പഠ പിക 
പ്ചാ്ില് വനന, എ. പവളോച്ോല് നിമച്പോലു ങ്കാരം 

വം മിക പന്തു 
4 പഷായ്കില് ചില മും കാളും ചെയ 



9. പ്രക. അനലിഡിവ്യം, [1 

ഭ്ഛ്ുഡിതു. പരമ് വേണ്ടിന്റ കായം അവസരമറിഞ്ഞു, അവസര 
കായേ്ാഠം ചൊല്ലുവി; 
ിഖ്ചേ ഇടിപ്പിമു ധമ്മംത്ലംഫിതമതുഭമാഴിപിതു. 

ചെഡ്ലുമരെല്ൂം വമ്മങ്ളളളെ സജ്ജേ 

പരഷ്ടപ്രിയഹിതം ബ്യയയാര്ം, 
ന ബ്രയയാദഹിതം പ്രിയം 
അപ്രിയം വര ഷിതം ബ്രയാരിം 
ൂണ്വരോനുമതോ മിഥ 

എയൂകാതോമാവിതു"_.ാജാലു തമന്ന കായം വിചാഭിക്കില്ി* 
ജോപിന്ന പ്രിയമുമായ്: ഫിതമുമോയിിക്കം കാളും ല്ലേയി. 
പ്രിക്മാകിചും മിതമളുതേതു ചെഴ്ലതെിവിരു. അപ്പിയമകിലും 
ിതമായൊമമ ചൊല്ലുവിതു, വേറെ താന് ഒചാല്ലമതു കേരംപ്പേം 
ൌയേത്തനിവനെന്വ തോന്വകില്. 

ളി: വം പ്രതിവാക്യേ സ്യാല്, 
ദ്വേഷ്യാടിംശ്ച നൂ വള്്യേരം 
അപ്രിയാ അപി ഒക്ഷാഃ സ്യ 
തത്ാവാര്ം യേ ബഹിഷ കൃതാഃ. 

്രാകര്ത്ഥമാവിതു... ജോല വിചരഭിച്ചപ്പോമം ജിന്നു 
ഷിതമായൊള്ളേ കാഴ്യം ജ്രിയമെനദിട്ട് ചെേക്ില്ലതോിവേം 

ളി 0. ളക 1 
മ മോള് കാളം ഷിച്ചു 
ഗി 
യ ചെിഡാ കിളകില് ഡിം ചം മം 



മൂര് കൈലിയും 1൦ വാഗ] 

കിലും അഹിതം ഭാജായിനോടകൂടി സംബഭിയതി?! മിണ്ടതെ 
ഭലിരിപ്പിത. അേയുമലലം രാജാവിനു ലവേഷ്യാടികള സ്തൂതില്ു 
പരറയാതുമൊഴിവിതു. എന്തിനെന്റാന് മാഭായിനു ക്ഷേമ ആരിലും 
അപ്പിയാവര്, മജവിനുഭയ ചി്തമ്ൃത്തി അറിയാങ്തവം. 

അനുര്ത്ഥ്യാശ്മ പ്രിയ ഷ്ട 
ചിത്തജമമാനാനുവത്തിന 
അിഹസയേഷവമിഫസേരിം, 
ഘോരഹാസ്യാംശ്ച വര്ജയേല്. 

പരാന് സംക്രാമയേരി: ഘോരം, 
(രച ഘോരം സ്വയം വേല് 
തിതിക്ഷേതാത്മനശ്വൈവ 
ക്ഷമാവാന് പ്ൃഥവിസമഃ 

1കക്ഥമാിു.ജരര്ത്ഥകോള്! ഭരേ 
ഭരികഥം അവളും! പ്രിജരാ ഇിക്ഷവേ്ടയി, രാജാവില് ചിത്ത 

0 യളേടയിടളം ൮. 
ജം ഖാ ിലോകനള പ കാലമ്ള പരിവാങ് ല അചം 

ള്ളില് കം 
വാഹക നിയു രൂ വം. പ, 4) ഇക്ക മി 
കം ത്ുിലിുരം ക ണച്ച്ങിന ാ്ത 



2. പ്ര. അനുഭിവിദ്യത്തം. ചട 

വൃക്കി അറിയുമവരോം.* ഭാജാവുതമ്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കില് താനും 
(കാഷ്യട്തനായിരിയത്തി* രാജാവിനെ നോക്കി മുതകേ്ഛിരിപ്പിര. 
ഘോപൊസ്്യേമൊഴിപിു. 

വിനയ ബന്ധക്കളഭകിലും ചത്ത ചായി, താന് ചൌ 
ല്ലാതെ മറദ്ചഷിലരൈക്കയ ചൊല്ിപ്പിമം തന്നേ ബന്ധ 
കിലും ചത്ത കേട്ടല് പ്ലഥിപി കണ നിര്ഖികാോയി ക്ഷമി 
ല്ലിമ- മം പരൈ അറിയാജിദാകതൊഴിപിതകാര് 

ആത്മരക്ഷാ ഫി സതതം 
പൂവം കാഷ്ാ വിജാനുത്യ 
അഗ്നാവിവ ഹി സംപ്രോക്താ 
വൃത്തി രാജോപപജീവിനാം. 

ഏകദേശം ഫേദഗ്നിഴം 
ശരീരം വാ പരം ഗത 
സപ്പത്രദോരം രാജോ തു 
ഘാതയേല് വഭ്ധയേത വ, 

വം ചിലി രിജാല് അദ 
ബാലാ അര് 

കി പ്രാകി ഞ്ജ 
1 യിലുടെ ലിം കി 

അ്ലോര് രിയി 

25, അരിയിലും 



96 ാകടലിയം 1൦ ഞോഗവയത്തു 

(ൂകര്ത്ഥമി-__എപ്പോണ്ടം തനക് ഭക്ഷചെയ്തുകണ്ടി 
ടിപ്പിമ. തീ കണക്കെ ജോസ് ആഭിന് റം അണയയ്ുമകലു 
മോഴ: തീയില്കാട്ടിലെട്ട വിശേഷമുമോണ്ടു്, അഗ്നിയകില് 
ഏകമേശം, ്രേറപ്പോകില്ം ശീ, ഫിക്കു.ഇത്തനെ* രാജു 
പെണ്ണും പിയും വട്ടവും സകലസയ്കൂ വജത്തുവാനും തം. 

(അനുജീവിവൃത്തമാകിന്റ സ്ൂത്രമും അധ്യയേമും മുടിഞ്ഞിതും 

1 അളവുകളറ വ൯ 
6 അരു മൂകം 
ര കവിളും 
൭. ഇതും 



പ്രകരണം 93. സമയാചാരികം, 

(നിയുക്ത കമ്മസ വ്യയവിശുദ്ധമദയം ശേയേരി, 

ആദ്യന്തരം ബാ്യം ഗുഹ്യം പ്രകാശ്യമാത്യയികമുപേ.. 

ക്ഷിതവ്യം വ കായ്യയം, (ഇവ ഇതി വിശേഷയേച്ച. 

(സമയാലാികമെമ്ിു സപ്തം, സമയമാിു ഡ്യവസ്ഥ. ആച 
മോധിതനദ്യാനം. സമയത്തിനു അന്യോനം സമയച്േോോ. 
മമധികില്ലൊമമ അത്മ ചൊജ്ലിന്റിതെിമ സൂയാര്്ചം 

സമായിതു്--മുന്നേ അധ്യായത്തില് മന്ത്രികളുടയ വൃത്തം 
കെയ ൧ മന്ത്രത്തിന്നു ഫാലം സ്ഡേമോകിന്റമയാലും, ഭജ്തമിന്ു 
ഫലം ഭണ്ഡമോകിന്റമയാലും അര്.്ഥാധികാടികളുയ ദ്യം 
ചെജ്ലിന്റിതെന്ിതു സംബന്ധം. 

മ്മ്തികല് നിയുകനായേമ. സമാലാര്തൂസന്നിതാടിപുര 
ഷന് വ്യയഗ്ുദോമായിരന്ന യോം! രാജാവിന്നു കാട്ടവിതു. ആര്യന്തം 
മാവി ഒദ്രത്തിേു; ബാഘ്യം ജനപ്തിലൊമതു”-എന്റിവി 
ഭണ്ടക്തുമോജ് കായം ഗുഘ്ച പ്രകാശം, ആഅത്ചയയികം, 
പേക്ഷിതല്യം ൯൨ നാലു ജാതി “ഇയ ഇണ മെവ൨. ജോ 



മൂള ഭാഷാകോടലിയം 1൦ ജോഗവ്യത്തുി 
ചിന് കല്ലുവിത. ചാത്ുവിതം ചെയ്പിയു? ഗുഹ്യം ദേ 
യാമി പരകായം ജസ ജേതപ്യപേനാമി കോശാദിസംഥണേ 
തില് ചൊല്ലിയതു; ആത്യയയികമാലിതു അക്ഷണം മെയ്യില് 
പ്ികമെക്കമതു; ഇപ്േക്ഷിയ്യം അല്പം ചെയ്ാകിലും കെടാളതു. 

ഭൂഗയാദ്യശതമഭ്യസ്്രീഷ പ്രസക്തം ചന്ദേവര്തേത പ്രശം. 
സാരി. ആസന്നശ്ചാസ്യ വ്യസനോപഘാതേ പ്ര 
തേരു. പരോപജാപോതിസനസ്ധാനോപിലയശ്ച രക്ഷ. 

ഇംശിതാകാരമ ചാസ്യ ലക്ഷയേരി, കാമേ. 
ഫമഷടൈന്യവ്യവസായഭയഖെന്ധവവിപഷ്യയാസം ഇഞ. 
രിതരകോരാ്യം ഫി മന്്രസംവരണാര്ത്ഥമാചരന്തി 
പ്രഞ്ഞോ. 

അായട്ട, ലൂതു, മയം, സരി ഏന്നിലദറില് പ്രസമനാകില് 
പ്രശദസവോക്കകൊണ്ടു അനുപ്ിു, കമ്മംകൊണ്ടു വ്യൂസനത്തെ 
കകപ്പാനുത്(ുലിപ്പിയു. വിടോതെിന്നു ശയയിനുടെ ഉപജാപം, 

2. മപ്യാഞഞ നാലു ിലില് ഇന ഇന്ന ിലു്രാണ് എന്ന അമി 
രും 

തം ഏനു 
ലം ചാര്മി പ്രക 

ഷം. ഗു ഇലും ചാങ്ള്, ലിയ മലയം. ഭി, 
മു മി മ.) ര എഴുതി മളി കിൽ എട 
തന്ന മാണ് മിലി “ലാര്വ 

കം 



89. പ്രക. സമയാചാരികം വട 

അതിസന്ധാനേമും? ഇളയ്യ?" ഉപധിയും-_.തീക്ഷ* ബേദി. 
ജായിന്ന വജമയു കറിക്കൊംവിതു.* 

ോയിനുയ ഇംഗിതകാടങ്ജളേയുമദിയിതു. ഇംഗിതം പണ്ടി 
ഭിക്ഷ അന്റിക്യ ഇടിക്കമതു, ആകാമോമതു മുഖഭാഗാടി. അതെ 
ലൂമരിപിതു. കാമം, ദോഷം, ഫഷ മദ്യം ബ്്യവസായം, യം 
എന്റി പെന്പാങ്ങളെ വിപജ്സിച്ഛും* കാടടവള്, ഇംഗിതാകാടോകൊണ്ടു 
മന്്രം ഭക്ഷിപ്പുനോയി' പ്രജ്ജ ടയര്; ആകിന്റമയാല് ഇംഗിതാ 
കടങ്ങളെ സമൃൃഗുപലക്ഷിക്ക വേണ്ടും. 

ദര്ശനേ പ്രസീഒതി. വാക്യം പ്രതിഗ്ഫ"ണാതി. 
ആസനം ഭാതി. വിവിക്തേ ഒര്ശയരേ. ശക. 
സ്ഥാനേ നാതിശഞകതേ, കഥായാം രമതേ, പര. 
ഞ്ോപ്യേിപപേക്ഷരേ. പഥ്യയുക്ം സത സ്കൂ 
മായോ നിയുമക്കേ. ഫസ്റ സ"പയശതി. ദ്യ... 
നോപസതി. പരോക്ഷ ഗുണം ഇവവീതി. ക്ഷയ 
സ്തുതി. സഫ വിഹാരം യാതി. വയസേ ഭയവ.. 

ര മുക ഇളകക, ശല 'േശവതില് പര്യായം ി 
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പദ്യ. തത്ക്തീന് പൃജയതി. ഗുഹ്യമാചഷ്ടേ, മാനം 
ലഭ്ധയതി. അര്ത്ഥം കരോതി, അനുതിംം പ്രതിഫന്തി 
ഇതി തു്യജ്മോനം. 

ന്ന പ്രീതിലിംഗം ല്്ലില്റിതു. കണ്ടാല് പ്രിരിപ്പടപിയ. 
ഇവന് ചെല്ലോമതു ആടരിച്ചുകോം9ം. (ഇരിക്ക! എന് ചൊല്ലും. 
്രിചികതമായെടത്തും അന്ധപുരാജികളിലും കാണ ജയം ശരം 
സ്ഥാനത്തില് ശമം രിയും. അവനെ ഇടമിമ്യയാമ്മി? പട 
ാജ്മിിയില് മിക്ക, പിറര് ചെല്ലും കാജങ്ങളിലും അവന് വേണ്ടു 
(൫൭൯൮ പാം. പരുധ്യമായ" ചൊല്ലുമതു പരഷമാമിലും സഷിക്കും. 
രു കാളുത്തില് നിയേോഗിക്കയോദം (നിനക്കേ ഇതാധി തെൻ സ്കൂയ 
ക്മയാ(യ്) നിയോഗിക്കും. “മേലിഞ്ഞുപപോയാ" യെന്. ചെല്ലി 
കകാ തടവി ഇവനുടെ യമായ കമം 

കക്ക 0.0 
ജോന് കഴി ഇയ സാധിക. 

൫. കിലേര്ള്തകോടളള. പ്രഭ ദളം ഇടം ഇല് ഏനം 
ണില് അപി ഉ മം ന്ധി രാള 

00. ജാം പി ു. വുപ്പുാകാ ഘവാട ക 

ര. ൯ ലി്ജുചോട 
[തന്തു ൬.1.) 2. വളുലുലുടു 2. ടം അല്ല അവ കന കായം 

രിക കലി പം 



ത. പ്രക. സയോചാരികം. [5 

പരടി ചെയ്തും. പഭക്ഷേത്തില് ഗുണങ്ങളെ ചൊല്ലും. അജു 
തെന്വപയോഗിക്ോണ് നിനൈക്കം. കൂടി വിളയാടും. ല്യൃസത 
അളിമിവച്ചു താം, ആവമ ഉവക്ഷമവക്കൊണ്ടോടും, 
ുഹ്യങ്ളാമയള്ളവും ചൊല്ലും. ഇവന്നു പഴം പെരുക്കും ഉത്തരാ 
അരം. അര്ത്ഥമപിഥ, പുത ചെയ്തും. അനര്ത്ഥം 
കെടു്കം, എന്റിജോതി പ്രീതതിലക്ഷണം. 

ഏതേ വിപരിരുമതുഷ്യസ്യ, ഭൂയശ്ച വക്ഷ്യമ. 

സന്ദര്ശനേ കോപം വാകയസ്യാശ്രവണപ്രതിഷേധയം 
ആസനചക്ഷുഷോരദാനം,, വ്്റസ്വരരേപ്പ് ഏകാക്ഷി 
ഭൂകട്യോഷ്ടനിര്ഭോഗാം സ്വേദശ്ചം ശ്വസ്േസ്ത്രിതാനാ 
മസ്ഥാനോല്പത്തി€, പരിമണം, അകസ്താര? പ്രജനം, 
വദ്ധനം അന്യസ്യം ഭൂമിഗാതരവിലേഖനം, അന്യ സ്യ 
പരതോഭനും, വിഭ്യാവര്ണദേശകത്സാ, സമനിന്മം, പ്രതി. 
ദേോഷേനനിന്മാം പ്രതിലോമസ്തവും സകൃതാനവേക്ഷണം,, 
ഭഷകൃതാനുകീത്തനം, പൃഷ്ണാവധാനും, അതിയായ 
ി്യാഭിഭാഷണം, രാജഭര്ശിനാം ച തടച്ത്തന്യയത്വം. 

ഇരിന്നു വിപരീതം അ്രരിതിലക്ഷണം, ആകിലും ചുതങ്ങച്ചു 
ളിറിം. 

കണ്ടവാറേ കോപ്ിപ്പിള. ചല്ലേമള കേളാതോിവിയതാന്ം 
രിലക്വിളതാന് മെയ്യും. ഇഭികകകെന്വ ചൊല്ലി. നോക്കാന് 

02: യേശു 
13. മോളു ക്കലും ൧. ത്യാ 
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ം മുഖവും ചെയ്യും. കണ്ടാല് കുക 
മ *ിമായുട, പൂമര റില്ല, വട കയി യും നോക്ക. 
(കാണ്ണേമിന്റിയെ വിക്കും, കണ്ടാറെ ചിരിക്കും. കണ്ടവാറെ മരം 
(ഭമ്തനോ$ മന്ത്രിക്കും, പ്രോലനമുമിന്റിരയയും പോം ഇവനൈ 
വെടിയും, അവനക്കൊണ്ടാടം. ഭൂമിതന് ശിം തവ കീറി 
കീറി!" ഇരിക്ക. മെറാതത്തമനെ തകില* ഇവനു ബില്യ 
രിനിഷം. ശം നിയമിക്കും. സമേ യിിക്ും. ഇവനാ 
വിപരീത) സ്ത്രികം., ഇവന് കചയുമുപകാമമും സ്തരം 
ജാന് പിക്കു ലെയ്യുമവ കീദ്ിക്കം.20 ഇവന് തിരിഞ്ഞ 
പ്ലോണ് പിന്നില് നോക്ക, ഒരത്തിലി 3: നിവ വന്നാല് അപ്പോ 

ശം റിമി തൂമ പ കള. “വ ഏനു മുസരില്ം 
0 കളുടെ 
ലൂണ കഴിക ഡാഷ് ലൂണ എന്നം. ലി. പോടി ക്യ 

(യോനിം, അ ജില സ (1. 14): "ളും ന്ന രിം 
ന കുകവമളേകം (മ നം കം മും ജേ 1  ് 

യ്ക്ക, പലം 
ഘം കം 



ര. പ്രക. സമയോചാരിമം, മ്മ 

പിന്നയും കൊട്തൂവിട! ശാന്തി. അവനോട വളൂസം 
പയം. ഉദ്ണിമ ഭക ഇുംഗിതാകോരള്ങളെയും 
കഷിപ്പിം. 

ലൃത്തിവികാരം ചാവേക്ഷേതപ്യേമോനുഷാണാം. 
4അയമച്ചൈ സിഞ്ചതീതി" കാത്യായനഃ പ്രവല്രാജ, 
ക്രരഞ്ചോ്പസയ്ും ഇതി കണിങ"കോ ഭരദ്വാജ, 
ൂണമിതിം ഒ്രഘശ്ചാരയേണ. 
ശീതാ ശാടിറതി ഘോടരഖെ 
“ഫസ്റ പ്രത്യക്ഷി?ഭിതി കിഞ്ജല്കര് 
*രഥാശ്വം പ്രാശംസീടിതി പിശുന 
പ്രതിരവണേ ശന പിഗുനപതര. 

രുഷ്യയനറിയെ ഇന്ന! പഗ്ുപകജിപ്പള്തികളഭട ചേഷ്ക 
യും ലക്ഷിപ്പിമ 

(ച നീര് തളിക്കാന് കയ്ിനെന്ടിട്ട പേഠനാന് കായം 
തന് ഇതിന്നു പൊുംം__പരണ്ഡ"റമാകിന്റ ത്തില് സോർ 

വം 
കല ഏടം മാലം 
കം ലിലെ 
മ. യര്, ഡിരാജികമാട പരമോ കളര് പ. "ജമ്മു പ്പ 4 യാൽ ഡീഷിടില്അയ യം ഖം 00 “ചുദോല് ഭജേ 

കി. പോം ൨. കിസ രം സമ, ടെ 
രാ 
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ത്തേനാതിന്റ ദാഭാവു തന്നു മന്ത്രി കാര്യയായനനോട മന്ത്രില്ന്േ 
തന്നുടെ മകന ബ്ധിക്കമ, ഒപേരാധപഴികമല്, അതു ഇംഗിതാ 
കാടകൊണ്ടു് മഹാഭവിജറിഞ്ഞിട്ട കെമക്ഷട്ികളങ്ഞയാ 
മും (ഇ ന്തരേമിവനേ ചയ്ത നെവറിട്ടു അവര കത്വാ 
ചേലകമെ മന്ത്രിലലാന്. അ കേള്ടിജന്നാന് തമിം കാര് 
പരണ്ടിപന് വരേം, (ഇവന്യേ പോകാ" ഏേനറി്ട മെളങ്മളി 
ക്ഴമവന് അന്വയരത്തളിച്ചാന്. അമുകൊട്ടേ ചീറ്റി 
ഞ്ഞിട്ട അവനും പയ പോയാന്. 

ഇനി അമാനഷങ്ങളിലും ച്ിന്റിമ. ശൂഞ്ചത്താനിട്തി 
ഭൂമ തന്റിട്ടു പോയാന് സ്തിലന്, അതിന്നു പൊടാം_കോസല 
വിഷയത്തില് പന്തേപനാകിന്റ? ഭാാപിദനോട നില്ല? കുണ്ടി 
ഒന് എസവൊുത്തന്, നയശസ്്രമറിയി. മഭവപഗോതരത്തിലെം 
മാന്. വന് മവരല്തില് പുകപോസ യരര്ചസം ഘ 
തിട്ട പോം. അവനെ ദായ അന്തപയരത്തിലിരുകല്പ്ക് 

നി 
ഘാ വം 
ന 
കം ളി 
നത്തത്തു 
ചം. വങായം ജല്്മാള്. *ഉേതൂതാകിം ബിമാ 

9, കൂ ജിള്നവര് എനന 
രം. (അര് പ്രാ 



9.പ്രക. സമയോരികം മ്മ 

്െന്റാനെന്൨ ചൊ്ില്ചിറിയാന്ഥ* അതു കേട്ടിരുന്ന ശ്രരഞ്ചന് 
ഇവ ഇട്ിട്ടപോയി്യ അമറിഞ്ജെഡന് പോയാന്. 

4രൂണമന്ിട്ട പോയാന് ീര്ഘന് ലരോജണന്' മേന് റതിന്തു 
പോങളാലിളമഗധവിഷയത്തിലോമ്േന് ഉപപയിയെഡോ4 നാ 
പി ഭാജാവായിടടിരന്നാന്. അവനുടെ ആചടയ്യന് മീര്ഘെയ്ോന് 
ചാലയണഗേള്രേത്തിലൊള്ളേദന്, പിതാവിന്നു സംബന്ധിയായിടി 
ക്കം, അവന് മന്നില് രാജാവിന്നു ത?" ല്യസ്റ്റത്തിനാല് 
(ടിക്ക! ഏഴിനേലയ; ആചാരം ചെയ്യും. അവന് ലോലം വളനന 
പിന്നെ മാതരാവിനുടയ അത്യൂപകവരം കിട്ട പെറോമമയൊടു കൂട 
ച്ഛന്നോന്-പാപ്പേംിന നീ ഉപപ്പാരം ചെയ്യക! തര. 
ന്നതു കേട്ട ദേമാതാലും, “ഇപ്യലാതി*' ബയാന്; ഇവന് പഴ 
ന്റ നമക്ക്" ഇവനെ ദ്രോഫിക്കലാകാ' ൭൯൨ നിന ചോവ 
കര്കാണ്ടു പോയിട്ട ന" കവ ചന്നം. അന്൨ പൂല്കൊണ്ടു 

കം രമായ ക യ മൂട് ലാലു ഒ മാകിവുായി 
ലയി പര അം 

ക [നി 
കം. അയ്യോ, ഗു 4പണകങ്ളില് പോക 

ക. ജന് പ്രതി ക യ പാം 
ക ചാം. ജ്യോതിക മം ചം സം “നിര 

അം മോ അം പി) നന മിജില് അപഥ എ 

0. കയു കൊയ 
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പൊതിമിട്ടു പോകക്കാടടിയാം.?! അതുകണ്ടു മീര്ഘനം അവ്ൃഴിയേ 
പൊയ് ചേയോന്. 

പുടവ കളിന്നിട്ടതെന്൨ പൊയ് പോയേ ഘേടടേമുഖന് മ്രേന്റ 
൨. അവന്തിവിഷയത്തില് അംശ്രമാനാകി൯റ രാജാവിന് മകനൈ 

ഘേേമുഖനാകിന്റ ആചാ നീതിശാ്രമോതിച്ചിരികന്നാലം, 
ആവെ രാധാവു രു നിമിത്തത്താല് ലീറിയതറിന്തിരന്ത കമാരന്, 

ുഭകയനയിട്ടു ഇംഗിതം ചെയ്താന്. പണ്ടു കളിച്ചടപ്പോല് പുടവ 
പിഴിഞ്ഞു കഴുകിലിട്ടകോ്ടി പേടമമവന് അറ മിനി കരന് 
പോക ഇട്ടന് 2 മവവ്തോടൈപ്പോചം അമുക്ടു ോമേഖും 
പോയാന് 

(കന ഉയ്ിക്്ില് നീര് കൊണ്ട നനച്ഛിതെന്റ പോയ 
[കിഞ്ജല്ക്കന്.04 അതിന്നു പൊളി; 
(തനമകിന്റ ഭി കി്ജല്ക്കനാകിന്റ ആചാള്ന് പുളു 

വംഗദേശമടില് ഗൂ 

യ ചെന് ലേിച്ചാന് അവന് ഭവി ഭാമ 

ന ൭. 

പാട ഡിളിയില് ാജമാലു പുതിയ എ ലാഭം 
വ കിയ ചില് ചി കം (പം 

എ പേര്മ്തു മലി എനം പഴ ഭാില് കാണം ച "ആയുഷാ 
നെ കളി പം പോം 

ര കി 
റം. യമ 
9 ച കില് പടു കാമ 



പ്രക. സ്ോലാഭികം ി 

ബോണ് രാജായിനേ രപ്പവാ്യം-__ആന മനനം കണ്ട പിന്ന 
കലത്തി്ന ചെല്വി. ആനയും മകണ്ടോടി കൈകണ്ട തേര. 
ഭജനം രാജാവു അവാനി*മേലേറി ഇവന ട്രോഷിക്കമാവ മന്ത്രി 
ക്ലാവ്, അമ കേഴ ന ഇഡധികക്കകൊണ്ടു നന്ലിരു. അനകൊണ്ടു 
അവന് പോയോ൯. 

ഞിക്കതി വള്്ില്തുമകൊണ്ടു പോയാന് പിന്. പിഷു 
ാഭിന്റ ഭളുച്േന് ഉജ്ജയിനിയിൽ പ്രദ്യേതേനയ മകന് 
പ്രലക് തിര ൪ പോന് കൊ നീതിശാസ്രമോതിലാന്. 
അനന്ദു നീതിശാസ്ത്രം പോപ്പിനെ!" ഇവനയ പെന് 
പരില്ലുകോലംവിത൯൨ പാലകന് കേരം മന്്രിലലാന്. അതു കേട്ടും 
*ബ്രഫേണനാകേയുമൊണ്ടു, തലാജ്േനാകയുമൊണ്ടു*, ഇവരെ ദ്രോ 
ഫി വിടേണ്ട മന്൨ നിനല്ു തേര്മേലേറിം ആചാളന് 
ത്തിനിന്വം തര്ക്ഷതിരകകള വളുറ്ിച്ചാന്ം (ഒര ജാളിലേ 99൨. 
രം ജെല്ലും ഏന്റാന്. അതു മട്ട് അയം എന്ന ഗമനം 
ഇവന് ചൊഴ്കിന് മതില് നിനു! പോയാന്. 

തപി 9. 
വരം 0 

പപ 2, യുഡ കാള ണം 
നുേനം ചയികകനം ഓടി, (വൂ. ലു. 
തം ലില് ആയ 
ന ജിഷയും പിച്ചകം 
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൭ കല്തു ടേട്ട പിശുനകപ്യയ്രന് 3: പോയാന്. അതിന്നു 
പൊ പിഗ്ുനാകിന്റ ആചാളന്മകന് ബാലാ ബീതി 
(ശാസ്ത്രം ല്ലി വത്സപിഷയം വാഴം ജയി ചേിച്ചു യിലല 
ജായിന്നമക്കനായൊ്തൊയത്തന്' ഇവന് മൂഭയയന്റനസ് 
രിക്കം.! ഒരുനാം രാജയം 'ബാലന് മന്ത്രി യോഗ്യരല്ല 
ഇപന് പളരേമളവുക്കം ഇവനക്കെടിൈൈപ്പിു ഇവന് അല്ല 
ഴികില് മല മേശാന്തത്തിന്നു പോവാടുക്കം ൬൯൨ മന്്രിലലന്. 
അതു കേട്ട .നാ ഇതെതിലേ 4 കുലച്ഛിയം അതിവ 
പോയാന്. 

അത്ഥമാനാവക്ഷേപേ ച പരിത്യാഗ. സവാമിശീല.-. 
മത്മനുശ്ച കില്ബിഷമപലഭ്യ ൮൪ പ്രതികര്വീത. 
കിതരമപകൃഷ്ടം വാസ്യ ഗച്േല്. 

നം 

4൭. അകവും അഭുേര്ം സേവകര് 0-൦ ലിജ 
രകാ അങ്കം. 0 ക അര്ക്ക? എനാ 

വക്ക എനു ഉ 

ഖം ക പുലഭയോം എന്നോ പഴ യം ഇണ. 
എളേരി എന്ന. കം പോം ളൂമിടെ 
യമ ജും ച 



9.പ്ര. സ്മയാചരികെ മട 

ഇല്ോഷ്ലിയലെല്ലാമറിഞ്രു അത്റമാനേങ്ങളിര്ടും ഇവന്ത കെടു 
ക്കില് സ്വാമിയെ വിടുവിതും അന്റിയെ സ്വാമിയേ ശീലമു 
മറിങ്ഞു തന്നുടെ അപഭോധമുമറിഞ്രു പ്രതീകാടം ചെയുമെന് വ 
തോരിരകില് സ്വാമിയെ വിടാമത നിന് പ്രതികാരം ച് വിതു. 
സ്വാമിയുടെ മിത ആിപ്പിശതാ൯ ചെയിത. മിത്രനൈ 
ആയ്രിക്കി൯റിതു പിന്നെയും സ്വാമി വന്നു കവകവനോയ്. 

ക. 

തത്ൂസ്വോ മോഷനിര്ഘാതം 
കരിത്രൈര് മത്മരി ചാചരേല് 
തതോ ഭത്തരി ജീവേ വറ 
ഭൂതേ വം പുന്നരാ്രജേല്. 

ശോകാ്ധാമയിതു--സ്വാമിയുടയ മിയനെയാമ്മിലു2: നിന് 
(തക്ക ഭോഷമില്ലാമ'* സ്വാമിമിതന്നു തോി, അനന്തം സ്വാമി 
ചന്ത യ്രിചചു ജീലിച്ചലേമമയും. 

സമയച്ോരികം മുടിഞ്ഞിതു. 



പ്രക. 94, 95. 

രാജയയപ്രതിസന്ധാനം ഏകൈശ്വ്ും പ. 

രാജവ്യസനദമേവം അമാതുർപ്രതികര്വീത. 

പ്രശേവ മരണാബാധയോട" രാജ്ഞേ പ്രിയഹിതോ.. 
പരഗ്രഫേണ മാസദവിമസാന്തരം ദര്ശനം സ്ഥാപയേദ, 
(ദേശപിീഡാപഫ മമിത്രാപഫ മായുഷ്യം പുതിയം വാ കമ്മ 
രാജോ സാമയതി, ഇത്യുപദേശേനു രാജവ്യഞ്ജനമനുരൂപ- 
വേലായാം പ്രകൃതിനാം ഒര്ശയേര്, മിത്രാമിതടൂതാനാം 
ചം തൈശ്ച യഥോചിതാം സംഭാഷാം അമാത്യമഖോ 
്ഛേല്ി, െവാരികാന്തര്വംശികമഷ്ധശ്ച യഥോക്തം 
രാജപ്രണിധികനുവര്തയേര്ം, അപകാരിഷു ച ഫേഡം 
പ്രസാദം വാ പ്രകൃതികാന്തം ഒര്ശയേരി. പ്രസ്ാദമേ 
വോപപകാരിഷു 

'ജ്യ്യതിസ്ധനമേയിയ സൂം. ഭാജാലു തുയിരപ്ുടാല് 
പുതരഭികെ ജ്യ ലിറഷമായിരനനതി*െ ലാഭിച്ചു അമ 

2. ഫിന്യ മാുത്ില് പതാക വാഴിച്ചു എനന 



കടം പ്രമ ലാജ്യപ്രനിന ഫുകൈഷപല്യം ച. 282. 

രം! പ്രതിസന്ധാനം ചെയകിന്റികത്മിതു സ്ൂ്ാത്ഥം. സംബന്ധ 
മാപിതു-._ അനജീപിവ്യത്മം കീം പ്രന്മേമായിു. അതു ഇടണ്ട 
(്യികൊണ്ടു മന്ത്രിവവത്തമായും അത്ഥാധികാരികളുടയ ആചാര 
മായും ചൊല്ലിയ. ജോയ സവസ്നായിരികമ്വോണ് അതി(൯) വിഷ 
ജം, ഇടപ്പോണ് ജോ അസ്വസ്ഥ *റായിരിക്കമ്പോണണ് മന്ത്രികം 
യും പ്ലപോം ചെടളില്റിയു. 

ഭാഭല്യസനത്തിന്നു പ്രതികാരം!" അമാന് ഇവണ്ണം ചെയു 
[നി 

ജോിന് ഇുയില്പാടടി*യുന്നെ ഭാജാവിന്ന പ്രിയമായ 
ളയ ശിതഭായൊള്ളവളേയും കൂ്ിക്കൊന്ട ലാലിനു പ്രിയത 
അളവ വാക്യയ്കളല്ലെഡ്ലി, ഒരു തി്ിണ്ടു തി്ങളില് ക്യ 

നി 
യയ 00. 

യം 

ലി പം പ്യൂ 
ചരി പുരികം 
ഡു സ്ഥാലം? ഏട 

(6 നാഭി പ ഓം പര അക 
ന കി വാകയത്തില "സ നനതിലാതി അസര് 

ളു ഭള്ളു 
പരടി മല്ലിക ലായം 
പരഭിചാഭിം മാജ. ഭസ്മം മതിയായി 
മോ അജം 11, പേ. 2൬ 

ട്രോ വി; ശപിമായ 

കം പാള. ൧ ളിലാ വിതാ 
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കൊടുക്കമാവ ചെല്ലുവിതു.* ഇതു ചെദ്ലിന്റിതാവിരു. ജുയില്ലട്ടെ 
മു ൂോഭീതാടിട്യക്കം ശരയകക വശമാക ജിച്പാനായ് 4 
കൂനി ഭാജായിനുടയ ചിഘാങങളുല്ലാം ചെയ്തു ആപ്യനായും, മോവിന്ത 
സമൂരനാഭയോമേനൊയുത്തനെ ഉജവുതിടിക്കളതാത്ത കാലത്ത് 
പ്രകൂതികാംക ഭാധാവാക്കിക്കടടവിഇ. മിയ്രാമിയുതയാക്ടം കുട്ട 
വിമു. അമാ യഥര്ഫമായള്ള സാഭാഷണം അമായ്യക 
ക്ാണട ചയയിപ്പിു, ഭാജാവിനു നോമ്പോഴിയുമളവുമരിയടോസ 
എന്റ. ചെല്ലുഡിള അറിയെ ദേവാഭികമെനക്കൊണ്ടുതാന് 
രജവ തന്നടയ ല്യം യഗഥേകതമായിയുന്നവിറൈറല്ലെ 
ളി യശോക്തം, േപ്പണ്ിധിയില്" ചെന്നേ ജതി. ഭിഖസ 
കട്ട കൂട്ട" ഒരു കൂറില് ചെയ്യും കമം ഇവ നയഴ്ഠി 
ല്ലി, ജാവേജളിച്ചെയയെന്ല കല്ലേ അപപകടടികള 

കാനം (ഡും “ലവ മേരി കുന്തി 
(യല തീവ ചന്തി, ജയ് ഭ്ിജനരിനോം പുത 
ജാതോ വേര സക ചാട ഇതിന കാണ ചണം! 
നെ ഭും വിന 

൫ പക മാളും വമകാരിടചാള് ഏനം 

ആളേ ജിിച്നിലാൻ വത ജും മം. തപാ 
ി 

ക യ വരായ കഴിയും വ സാരികളും ജയില് 
ന എള മകളി 

ര, യക (പുലര് കോയമാര് നകി വേണ 
ക ഏതില് ഖോ 

രിം പരം 
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ജള ജനന്തിനനു കപ, പ്രതിക അമിതമായ പോകി 
ക കടടുലിത. ചപകാികകള നോകി പ്രീതി കാട്ടയിമ 

ആപ്ലൂപരുഷാധിഷ്സിത ഉുക്സുപ്രത്യന്തസ്ഥ വ കോശ. 
ഭണ്ഡാവേകസ്ഥയ കാരയേരിചച തുല്യകമാരമയ്യം്ചാ. 
്യപേദേശേനു, 

യശ്ച മഖ്യ% പക്ഷവാന് ദു്ശൂടേവിസ്ഥോ വാ വൈ. 
ഗുണ്യം ഭേതം തമുപധഗ്രാഫയേരി, ബദഹ്വബോധാം വ 
ത്രേ പ്രേഷയേല്ം മിത്രകലം വ, 

ശൂ്തിലും പ്യന്ഭൂമിയിലമൊള്ള ഡ്േകോശങ്ങളിംും 
ഷഷ്ഠി തുമായ ഒരുതതിചിയ്ിിമക്ഷപിു. ക്യരെയു 

മെന് റവ അക്ഷല്തിലോമമ വലം, ഭോജകമമേന്മായും മുഖയ്മ 
യും മദന്. ചെളി ഒരിട്തോകഷവിതു, ആപ്യപുതഷധിഷ്സിത 
ക്കി തേന്റവാവ കേലിടയിു. 

ധേ മുഭയന പല ബ്ധുകളുയുമജനായ സ്ഥായി 
താന് അടവീസ്ഥനായ താന് രോഷം ചെയ്ുമന്റ തോന്വകില്, 4 

കം വ 
തില 4 
വ ടണലില് ആന പോകി 1 

പമ്മി പ്രസാ 

2 ക ജിളില്. പരമം വന്ന്. 
ഗം ാര്രില്യിള് എന്ന വേരാണ് 



34 ഭാകയലിയം 19 യോഗ്യത] 

ആവക തമ ഇടിച്ചു? ടവപ്പിതു.5 അതൊല്ലോകതന്ര. തോന്ര. 
രില് പട! അപായമൊങ്ള ദേശ സ്ധിപ്പാനോയ' കൊടുള്തു പോക്ഷ 
തു അന്റിയെ തന്നുടെ മി്ര്ന!! കൊത്തു ലിടുവിതു. അവന 
ക്കോണ്ടു തള ഇടീച്ഛാലുമമയും ഏന്റിങ്ങളനെ സ്വാവിഷയത്തിലൈകള. 
കമ്യ മചൊല്ലീതു. 

സ്ത സമമന്താദ* ആബാധം പശ്യത, തരു്സവ... 
്വിപാഹഹസ്തിബന്ധനാശവപണ്വൂമിപ്നപേശേന 
അവഗ്രാഹയേല്ു സ്വമിത്രേണ വം. തതഃ സന്ധിമ. 
ഷ്യം കാരത്േരിം 

ആടവികാമിരതരെർ വാ വൈരം ശ്രാഹയേല്. 

തരകലീനമവരദ്ധം വാ ഭൂമ്യേകദേശേനോപശ്രാഹ-. 
യേല്. 

കരല്യുകമാരമുള്്യോപേഗ്രഹം കൃത്വാ വാ കുമാരി 
ഷിക്തമേവ ഒര്ശയേര്ം. ഭണ്ഡേകമ്മികവടെ വാ രാജു. 
കരണ്ടകാനുദ്ധൃത്യ രാജ്യം കാരയേരി. 

ന 

ചം 
പാരം വികിളുണം എന ജികെ മില് ്ലുടാതി 

പപ പടം സംസ ഉത്തപ്പ പുക പ്രഭോ 



ഒ. പ്ര. രാജ്യപ്ിതിസ്ധാനം എകൈശവഴ്ം ച. 235 

പരപിഷയത്തിലൊള്ള കമ്മ്ം ലൊജ്ലിന്റിയു. യൊ 
്മന്തതില്തിന്ര ബാധ മണ്ടന്. തോന്വവിതു- [സാമന്തനഃ 
ഡോ ഭൂദ്യയന്തന] അവന ഉത്സവം മൊല്ലിത്താന്ം ലിപം 
ഫാം ചെഴ്ലിത്താന്, സ്്ിബന്ധനം ചെല്ലിര്താന്ം കതിവോങ്ിയം 
ചൊ്ിത്താന്ം ഭൂമി കൊടുകകമാവ ചൊഴ്ലിത്താപ* പിളില്ല സ്വീക 
ഭിപ്പിയ; അവനുടയ വികാമൊഴിപാനായ് . അറിയെ തന്തയെ 
ിതനോട താന് പിന്നെ അുഡ്യമായേരള സന്ധിചചെയ്വിതു.!₹ 

അറിയെ ആടധികാകടടരാന് കോന് ഭരം 
ചപ്പിയ 

,അകലത്തിലൊകരനൊത്തനൈത്താന് ഇളകവടയവനൈ 
അയ ഭൂമിയുയേ ഏകശം കൊടുത്തു അധ സ്വീകളിപ്പിതു.* 
ക്ട അവനെ അക്ിമ ഏര്റിലളും 
ക ികികച്ചെ് യുക. വ്യാപാരം. 

(ടി ജോല തുയില്ലപ്പോണ് ചെയ്യും ക്യോം ചെഴ്ലിന്റിതു-. 
(ജോയിന് കലത്തിലൊമക രാജപ്ുത്രനാഭല്രെയും രളയിലിടു!? ഒരു 
അമ അമിഷേകം ലെയ്തിട് കട്ടേിയു. അനന്തരം ഭാഗ്ധകമ്മിക 

09 ഭാകകളില് ഇവാകും അഴു വാക്യ ശേഷ പിടിം 
(ളം കളിലും ഇ കിള 
പ ആലു 
0 രിക ഇക്ചയം' പ. 

നരി എലാം വയാ 
] 
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ത്തില് ച്ലി൯റ മാതി കണ്ടകന്മാക്ഷേളത്ഞു രാജ്യം സ്വ 
സ്ഥമക്കി പാഴ്പ്പിതു_എന്റിങ്കനെ സ്വയിഷമത്തില് യ്മ. 
പരര്ധിഷയത്തിലൊ്ള വ്യാപരം മലള്ിന്റിയ_ 

(തരി വ കശ്ചിയുഖ്യ സാമന്താീനാമന്യതമഃ കോ. 
പരം ജോതം തം, 'ഏഫിം രജോനോം തവ കരിഷ്യാമി? 
ഇത്യാഡോഹയിത്വാ ഘോതയേല്. ആപല്്രതീകാരേണ 
രം സധേയേര. 

യുവരാജേ വാ ക്രമേണ രാജ്യരരമാദരപ്്യേ രാജവ്യ. 
സനം ഖ്യാപേയേല്. 

പരമ രൂജവ്യസനേ മിത്രേണാമിരവ്യഞ്ജനേന 
തേ സഹിത 7 ര്്ംക്തോടി 
അന്ധ്യതമം വാസ്യ ദൂ സ്ഥാപയിത്വം,/പല്ഛേല്. 
കരമാരഭഭിഷിച്യ വാ പ്രതി്യഹേത, പരേണാടി.. 
ജൂക്കോ വാ യഥോക്തം ആപരപ്രതീകാരം കയ്യാരം, 

ലയ സാമന്താടിക്ിലോയത്തന് കോപിപ്പോനകില് 
(അവ വിടില്ല" 'രികന്നെ ാ്യത്തിനമിഷേകം ലെയ് വ. ഇവ, 
ര്യം പിമേ, ഭാല്യയോഗ്യല്ു നീജകന്റിമന്നാമിക് പ്രതി 
ഭക്ഷോഭപരിഫാരാത്ഥമായ് ഇവ അടിഷേകം ചെയ് വിതു':, മേന്റി 

ഭഫിളിച് 6. 
ന യില്. 
ക്യ ൨. 
കം ഖര 
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തി ളൂസ പേശി അവനക്കൊല്പിതു ലിളിച്ചലേം വാക 
തിലോനാകില് ആപപല്പ്രതികാ്തി ൪ കല്ലിയ ഭാതി 
ചെയ്ത സഃ പ്രി ഏന്റിപ്ണൂമോമ ഭാ്യപ്രതിസന്ധാനം ചെയ് 
ലി യുവഭാഭായില്ലയാതയിടത്്. 

യവഭാജവുനോകില് ഭാഭാവുയ ജീധിച്ചിരിക്കയ്യെ ജ്യ 
കം മത്തന് അവാക്കി അനന്ത ഭാഖ്യേ്യസന_േ 
ടണം. അറിിപ്പിഇ. മറയതിവിതുട, ഏനറിലണ്ണം സ്വാവി 
ഷയമ്തിലിന്നു ഉയിചചടലൊക് ഭോ്യപ്രതിസന്ധാനം ചൊല്ലീ. 

പരഭൂമിയിലിരന്നെ ഇുയില്ലടുകില് പ്രതതിസന്ധാനം മലയ്ുമാറ. 
ൊല്ലിന്റിതെബിതു! പിഭിമീയുയിന്നും യാതവ്യനുക്കം പര്ശ്ച 
സ്ഥായിയയാമ്ളു!* മിയുനുമായിരിക്കമവനെ അമിയദ്യഞ്ജ 
ക്കി അവവപഴിമേല് യരേധ്യ(രുമിയരനേട്ടോ൪ സസ്ുചേയ്തിം 
ആമ്പ്യന് കോക്ക അമു വാത പോന്നുകഴിലിു. 
അന്രിഭയ വിമിഗിഷുധിനോട കൂടിപ്പോയ? ാജക്കേളിലൊരുത്തന് 

നി ന 
ളയ വ 
ചി വ 

ക മൂല്യ 
രിള ഒനം 

6 ജുനോ" എനന മകളില് 
2, ഭൂയോ യടിളുണയര്, 
ക. ചക പ്പം കി ശൂ, കിസ 

തവാ. 
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ഇപനോടു കേടപില്ഛോടില് പരട്ട യതേയ്യനോടേ സയമലെയ്തു പക്ക 
ത്യ മമിടത്തില്വച്കു 3 പിചിധീഷമ്പാത്യയനുടയ പടയും 
കൂട്ടി യ്യ പ്രഷരി്ു പോന്ന കഴീപിതു എ൯൨ ചില. 
ചൊന്ന ൂ്ത്തിലിറിെ മുയിലല$കില് അടികത്തൊള്ള ഭാഭോി 
നൈത്ത യത്േയകത്തിലൊ ലോന ഒരുത്തമനത്താ൯ തന്നുമയ 
(അക്കി മര്്ൂഞ്ങില്ലച്ചു പശ്ചികേോപേവ്യാപത്ങല് പോന്നു കഴി 
ലിയു അമാര്യ. അറിയെ കമാടനുളുനകില് അവ അവിട 
തന്നേ അഭിക്ഷേകം ചെയ്തു പണ്ടുപണ്ടേ ലിഗം" നേ പപ 

അഭിയോഗിക്കുന്നാളേ അവസ്ഥ ഉച ധം താവ ചെയിതു 

രം കോപിച്ച തജി്് എന്ം 

ക തൂലിക മേ കു് 

കം വായും 
(ലഭ പ്പം ചോ 
ള്ള സമി പെ 
അഭയ നരിയുനന പഴയ ജാ 
ണം എനാണ് ആഭഡ്ാടെ വേന അജം ഡിിഗിഷമാര്യൻ മന 
ടും കൂടി ന്ന ഭിത്തി? 0 ജില് വായി അത്യം ട്ട 
കോഴിയും 

ഷ്ടം. ഭിലായ് ലി 
ഡു അയോ കോപിച്ച തടി മത 

.. ഭൂവി ആപജൂവരോയം ബിജിലി 
ലി അടേ തുണി ചോഴി 

ച ളള ശമം എന്നാളും. എള ജളുകളിലും ഭട 

ക ല്ികളു മൂസിയം ിമതൂവിര ാഷുളളേച്ചു 
കം സംഭവിച്ചാൽ ഭാവി ശൂ നടി മിതാ 
രുമാതി ബദധിലെളിചച് അാര്യൻ മങ്ങില്പോ മാങ. ജള 

കളില് വടെ ഭഭവന്ന നിലഭിര് ദില് സ്ലാഫിചച മങ്ങി 
വ ക മാഡം ചയയ ളി ആഭമിജുണം 
രരം ദം 
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ഭീമ. മണേമറിന്തു ഓയയവിനാല് അഭിയോഗിക്കപ്പട അമാ 
യതാ, കന് താന് യഥോക്തമായെ്മേ ജപതിപ്രതീകാരം 
അനുകിപ്പിള, ജഡോക്തേമാവേ, 'ബാഡ്യാന്തശ്വാപപ്പെര് 
രസായുകതയ, *ശത്ഥാനര്ത്ഥസംശയയുകരാറല് എരി. 
രില് ചെടല്ലിനവുച ആബ്വലീയസ്ി്തില് ചൊ്ലിററ പ്രകട 
അഡ _.എന്റിങ്ജനെ ഭാല്യ്രതിസന്ധാനം മടിജ്തി 3. 

പ്രകരണം 95, 

ഏവം ഏകൈശ്വയ്യം അമാത്യ കാരയേരല് ഇതി 
കയും 

നൈവം ഇതി രേധ്പോജാ. പ്രമ്രിയമാഭണ വാ രാജേ 
യമായ കല്യ കമാരമ്യാന് പരസ്റ്റരം രഖ്യേഷ്യ വ 
ലിക്രാമയേര്. വിക്രാന്തം പ്രക്ൃതികോചേന ഘതേ... 
യേല്. കല്യകമാരമഖ്യാന് ഉപാംശതൂ്ോന വര സാധ. 

ര ളിലെ ളില് ഭാര് 
മ അമ, പ്രക ഖല ലം ബി 
9, കള ആഭൂിലാല് ഭൂര് അധികണങ്ങളില് ഡയല പാം 
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ിര്വം സ്വയം രാജ്യം ഗൂ ണീയാര. രാജ്യകര. 
ണാഭഹി പിതാ പ്രത്രാന്ം പത്രാശ്ധ പിതരം അഭി... 
ഡ്യന്തി കിമങഗ പുനരമാതുപ്രകൃതിര്ഡഷ്യേകപ്രധ- 
ഹോ രാജനും തല്; സ്വയമപസ്ഥിതം നാവേമന്യ്യേതം 
സ്വയമാരൂദ്മാ ഹി സ്ത്രി ത്യാഭ്യമാനാ/രിശപതീതി 
ലോകഷ്പവാട. 

'ഏകൈശ്ഴ്മമ്പി! സൂം. ഭര രാജപ്യത്രനയേ കായ 
പ്രതമായി രാജ്യം അമാന് വാഴിക്കമദേ ചൊമ്ലിനിറിലധിതു 
സൂരാത്ഥം, സംബന്ധം ജ്യപ്രതിസന്ധാനോം കീ ചൊള്ീു. 
്ണ് ഭാവോജമക്തിനാല് അമാത്യയയക്ക ഐശവജുമടുത്തേ 
ള്ളി? മാജപ്തരനോ വാഴികകവ്യെം ഏഡതറിയിപ്പംല് ചൊല്ളിന്റി 
തിയു സംബന്ധം. 

ഉലണ്ണ്മ ഏകെകശ്ച്യം ഭജപതനുക്ഷ ചെയ്യിപ്പിള എന് 
കയധ്യന് പക്ഷം. 

,അതല്ലഭവന്വമ മപ പക്ഷം, അതെന്തിനാ... 
ജോ തുയി( യൂമവസ്ഥ ജയുയവാമറില് അമായ്യയകളേയും രാജാധില് 

മ ൮൨. 
0 ജള ഇ. 6. 

നിന മാഷും ചേ 
കം. ഭാഭി കലിപ്പും ഖേദം ലാം 

ഭര് ച 
ജം ജട. ആവാം (൭). 
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ലത്തിലെള്ളവരളേയും ഭാജപത്രന്മാരയും, മുഖ്യമായും പരസ്്രം 
ഭാം ചെയ്യിപ്പിയു. അനുന്മം നിഷ് കണ്ടകമായിരന്നു രാജ്യം 
ാഴ്ഫിള അമായ്യന്ം ഭജ്യയനിമിത്തമായ് പിതലു പുനെ 
ഭോഫിക്കാ;യ പരന് പിതാവി ദ്രോധിക്കം. ഏതും ചാള 
ഇന്റിയെ ഇന്ന അമര്യയേന് ല്ലവണ്ടാേവജ്ലം, ഓാല്ൃക്കിന്ന 
ജേമേക്ഷേമനായിരന്നാല്. 6 ഭാഭ്യത്തിന്നമാത്യന് പ്രധനേമാകിന്റ 
യാല് ജ്യോ താനെ വന്നൊണ്ടാകിന്റതിദെ അവത ലൊദ് 
ക. താനേ വന്നേദിന് രീജികകകളില് രീ ശപിക്കും 
പിന്നെ േന്വം ജീ ഒണ്ടോകാമതെന്വം ലോകര് കലാല്ലേധിത. ഇവ 
(തീമില് ഗ്രാം പൊന്നന് ബ്യസ്് 

കാലശ്ച സക്തി 
ഖം നരം കാലകാങേ?കഷിണം 
ഭലം സ പുനസ്തസ്യ 
കാല കമ്മ ചികീഷത. 

ശ്ോകര്ത്ഥമാിതു'__ജവേനൊര പുഷ കലം പത്തു 
മമം മചസ്്നിടിപ്പോനറം അക്ലമൊരിക്കെന് വരും.32 അപ്പോണ് 

അമാഭയഷ കാളം ചി പയ 
യി 

ന ഭ്ില്, ര്യ 
രം ലമി, 

ളു വരമ 
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കമം ചെയ്തു കൊമാക്കാല് ടലൂര്മാം അക്ഷമ ചെയ്വാന്. 
എന് ബ്ലുഫസ്്തിയുഭയ പക്ഷം. 

പ്രകൃതികോപകമധമ്മിഷ്ടുമനൈകാന്തികം ചൈത 
ഇതി കല്യ. രാജപ്യതര താത്മന്സമ്പന്നം രാജ്യേ സ്ഥാ. 
പരയേരിം. സസ്പധന്നര്മോയേ വ്ൃസന്നിനും കുമാരം, രജ... 
കര്യം, ഗര്ഭിണീം ദേവീം വ പുരസ്*കൃത്യ മഹാ. 
(രന് സന്നിപാതു ഇരയയാര:__അയം വോ നിക്ഷേപ 
്രിരുരമസ്യവേക്ഷധവ സത്തവാഭിജനമാത്മനശ്ചം യ 
ജമത്രേയേം; ഭവന്ത ഏവ സ്വാമിനഃ. കഥം വം 
കരിയം? ഇതി. 

ഇപ്പക്കം പിക്കു പ്രതിക്കു അധികം 
അമനൈകാന്തികിമാവിതുമണ്ടന്വ കര്യേന് പക്ഷം. ആകിന്റ 
കജ ടേജപ്ത്രന് ആത്മസദ്ധന്നനായേവനെ ഭലം വാഴി 
പ്രിയ. ആത്മസബന്നനില്ലക്കോല് ഖ്യസനിയാമാള്ള രാജ്യ 
രനൈത്താനം കവിത അവനമില്ലക്കോന് ഭോധപുതരിയുമയു. 
അവളില് ഗര്ഭിണിയയെജേ ഭാജമഷിഷി അമയും. അ 
ഭരിഖോരുത്തകമ പുസ്തേരില്യു ഫോമാത്രരൈ എല്ൂമയു കൂടി മുഖ്യാ 
യമ അമായ്യയന് ചല്ലുവിയു-__'ഇവന് നിങ്ജവം്ഷ നിക്ഷേപം" 
൭൯൨ ചൊല്ലുവിതു* കീം ചെന്നവ തൈ ഉേശിലും 

ടിജു 
985, വചാളുധിള എസിനു ഇന ജിലു 

ജായാ കിള ജിജി 
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(ഇവന് മുണവാനാകിലും അഗുണ്വാനാകിലും ഇവനു പിരാവിന് 
ണം കൊ. നിങ്ങളയേ സത്വം അഭിജ! പ്രതിപത്തി 
ചള്ളി൯ (06 ഇവന് തിങ്ജാംകായ യി മാത്രം, ഇവന്ത നിജ 
യല്ല സ്വാമി ആവി. ഏന്തിനവനെകൊ്േനഷ്ിമാറാവി 
തന്റിങ്ങനെ ലൊല്ലുവിതു. 

തഥാ വാണം യോഗപുരുഷാ ബു കേരന്യോ 
വേര്പുരോശാടസ്ത്രോള* രാജോ ചാതുവഞ്യമര്ഹതി 
പ്രാലയിതും ഇതി. തഥേത്്യമാത്യേഃ കുമാ; 
മര്ഭിണീം ദേവീം വം/ധികവീത, ബന്ധുസംബന്ധിനംം 
ഭിത്രാമിത്രഭൂതാനോോം ചല ഒര്ശയേല്. 

ജകം 

ഭക്തവേതനവിശേഷമമത്യോനാം ആയുധീയാനാം ച 
കാരയേല്, *ഭൂയശ്ചായം പ്ലദ്ധഃ കരിഷ്യതി? ഇതി 
യയാ, ഏവം ഉര്ഗുരാഷ്ുരുമ്യാന് ആദദഷോതം 
യഥാര്ഹം ച മിത്രാമിരൂപക്ഷം. വിനയകമ്മണി ച 
കരമാരസ്ധ്യ പ്രയതേതം 

(0. ളിലും ഇങനെ 

ച 

രല ഡാ കും അചല 
രം ക്ഷേ മത ആര എന്നം 



ടര് ഭാഷാടിയം ൦ യോഗ്യത] 

ന്യായം സമാനജാതീയാട* അപത്യമരപ്ചേ വാ 
ഭിഷിഞ്ചേരി. 

മാതുശ്ചിത്തക്ഷോരഭയോല് കല്യമളുസത്വം ഛാത്രം ച 
ചക്ഷണ്ടയരപനി പ്യാര്. ജൂതയ ചൈനം രക്ഷോരി. 

(൫ ചാരമാത്ഥം കഞ്ചിുതകൃഷ്ടമുപമോഗം കരയ, 
രാജോത്ഥം തു യനനേവാഫനാഭരണവ്സ്്രസ്രീവേശ്ശൂപരി-. 
പേന് കരയേരിം. 

അനുത ഇവരാ ജോപ്പന് "മററ നി 
അല് കൊള്ളപ്പട രാജാവന്രി ഇച്ചേടിബ്വം ഭക്ഷിക്കകട്ലോര് 
എന്റ ചെല്ലിതു. അമുഭകൊണ്മാര്ചക്ം മററാഴിഞ്ഞെവട്പോ് 
അന്റിച്ലു, അവര്കളും അല്ൃഴ്ണുമേ ചൊല്ലി, അനന്തം കമാനൈ 
നം കമാഭിയതാാന്, ഗര്മിണിഫെഡി യാന് അധി 
കടിപ്പിത? ബന്ധുക്കാംക്ം സലന്ഥികാംകം മിയരാമിയനമാമടയ 
ഭൂം കട്ടിള ഇവള 

അഭിയും ജീവികമും അമത്യേ്ം ചേവകക്കം ലിശേഷിച്ചു കളി 
പ്പി. “ന്നാല് പെയക അമളില്ചെയ്യ' ൯൨ ചൊല്ലുയിു 
അല്ളമ ഒഗമല്യകം ഷ്യം ചെൊല്ലുപിജ, മിയി 

പിപി 
0 അക ചേനം 
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പക്ഷം ത്വ കചഡ്ലുവിതു. ഇവനഭയ ബിനയകമ്്ങം 
(ഷിപ്പ് 

കസ്യയകയാകില് സമനേജാതിയനാടയലമമാനൊു മാജകമാ 
ന്നു കൊടുത്തു മകന് പിറന്നപ്പോണ് അവനെ അഭിഷേഭം ചായി 
ലിമ. 

(നി മതോവിനുയേ ചി്ത്ഷോ്യേമോഴിവാംായ് കൊണ്ട് 
മുന ബ്രാഫണനേതാന് തങ്ജാം കലതമിപൊള്ളനൊ 
,അ്തമനെത്താന് അവടളരികത്തുി? നിരത്തൂവിതു.'" ദേതാപൂജ 
പരടികമ്മല്യപേശം' ഭലല്ലി നിര്ജുവിതു. ദതുകാലത്തവമൈള 
ക്ഷിപ്പിതു, പര് ജനി്തേവാവ, 

അമരന് തനക്കായി ഇല്കൃഷമായമം ഉപദോഗം ചെയ്തും 
കിവി. ടോങ്ചിമായ് യാനങ്ങളും വാങ്ങളും ആര്മി 

ടോ ച് 

0 പൂജാ 90.09. 
6. 
0, പിയല്യസകാളങ്ങളില ഉളു 

മഖം രസാ പിവി 
'്ലിയ എന്ന എള 
കം ഴം [0 

9. അലസം മകബ്ര് (സലകർളവര്) എനി വിഷ 
കം ലി 

0 പുളാികവകകാെന്നു പേരില്; ദേശപുർ ഡ മഉകകളില്. 
൭ പം ജസ 1.55, 
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െയ്യിപ്പിു. പരിവാപങ്ങളേയും ചെയ്ിപ്പിത. അതാപിതു ശയ 
,അസനമോളനെമാണ്ഡ്ങം1 ചെയ്ി്പിതു. 

രവനസ്ഥം ച യചേത 
വിശ്രമം ചിത്തകാരണാതു 
പരിത അതുഷ്യന്തം, 
തുഷ്യന്ത്ം ചന്ദേപലേയേര, 

പ്പി, 'വൃജനായേന്. ഭാബ്യം രക്ഷികപ്പുടേ, പരലേകേസാധന 
മായ്േ കമമം ചെയ്ത്രകോവന്' ഏൃവറില്പിത, ബുളി അറിവാന്. 
അനന്തര അവന് ഒികില്ിട്, പേയി ൯൨ ചെല്ലേകില് ിട്ട 
പോവിതു. അരൊല്ലം എന് രോവകില് അവനോടുകൂടി അവ 
കഷിപ്പിയ. 

(നിവേദ്യ പുത്രരക്ഷാത്ഥം 
ശരൂഡാസംരപരിഗ്രഫാന് 
അരണ്യം ഭീര്ഘസത്രം വ 
സേവേതരേച്യതാം ഗതഃ 

ഇതിന്നു പോളധിതു;___താ൯ ദവി വിട്ടുപേപപക്ഷ 
ക്ഞില് തന്നടയ മകനെ ഭ്ഷിക്കവേങ്ങമന്ര. ഭോയിന്നു കാട്ടി 
ക്കടത്തും ഗ്രഡപയഷന്മാരയും മുലബലത്തയും കുട്ടിക്കടത്തു, 
(ുവരളിലും യഥപാമയോ് പ്രതിപത്തി ചെയ് കെന് ലാളി 
ഭജോധിന്ന് പിതുപിതമേഷന്മാ ആപ്പല്പ്രതികാരേത്മാ്' ഒച്ച 

റിധികളേയും കടടിക്കോടമ്ു" അമാത്യൂന് കടടപുക്ക തപ്സി 

ന്ത്യ 
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താന് ഭീര്ഘകാലസ്യയമായോ്േ യശവിശേഷമത്തത്താന് ചെയ 
വി മാജിവിനാല് ിഷിക്കപ്പല്. 

മുബ്യരവധ്യഫിതം വ 
രാജേനേം തല്പ്രിയാശ്രിത 
ഇതിഫാസപ്പരണോര്യം 
ബോധഭയേദ* അത്ഥശാസ്ത്രവില് 42 

തിന്നു പെ്ളാവിതു._അമാ്യന് ഭാലാലിനാല് ലേഖ 
൯റിയേ മമമേലാഭികളാന് [അിസ്വതന്ത്രീര്തനാജിരിക്കിക, 
അമ്മാശലാഭികടളെ ആആ്ിച്ിന്നി*4 ഇിഫസേപുങ്ങളെ 
കൊണ്ടു ഭി പരകരുമാവ ഭചയതിപ്പിള; 'മ്കധേനന് ശകിയുടെ 
(കക കേട്ട കൊഴുവ ക്ടായേല്ലോ' മൃന്റിഞോതി കള്ളി അവഭില് 
(ലിഷ ിച്ചുരകയിു അദധശ്രിയുമവന്. 

പയ അജം വമസി്ചിയുനമി രിള 

ക യില ച്ചില് സാരം പാത 

പ രപം സ്ഥി ആന്രിലല എനാണ് എ. “ആ 
മ ജാഭിഡിോരാത്രികര്വട_ങലം സം 
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ക. 

സിദ്ധവ്യഞ്ജനതൂപോ വ 
യോജേമാസ്ഥോയ പാര്ത്മിവം 
ലഭേത ലബലവം ദൂഷ്യ 
ഭ്ഡേകമ്മികമാച്േരേരിം 

തിന്ത പോരളാവിു-_-ലാമികളുടെ ചിദമിനാജ 
്ികനക്കാണവുഭമൊളു* ഇരിക്കില് സിഭാഡ്യഞ്ജനതൂപയോഗ 
(ഞില്നിന്ഡ 4. [യോഗമാവിള വറു കേശ്ളയേ അസ്യഥാകണണ; 
,അതിെത്തലനിന്വ ]---ക്മാല് ഭാലാവിനൈ തന്വശിമാക്കിക്ഷോ 
കലാം എന്വ തോന്റകില് കുട്ടകം നാധനമില് ചാ്ലിയ പ്രകടം 
ഭ്യയേദൈമകമാല്ലി 

1 ്യപ്രതിസന്ധാസാം ദശമം മികച] 

േഗവ്ൃത്തമധികരണം സമം 

കവ 6. 
ളാല് വയി 

ലു പകയും വേട വം 

9. ഭാഗികം മാം വേട ബിച്ചു എന്നം 
(ക, മര്തിഭ പോടോമല്ട്ി. "മം കാള ടബ് (രക 24) ഖി 

ര് മാളം 
ക പിള ന എള ഭതുകകളിലും മനം മുക 

 പര്മിലെ ഭബകികം പുക വിചി 



അധികരണം ആറു -_മണ്ഡലയോനി.' 

പ്രകരണം 96. പ്രകൃതിസമ്പദ്ധ* 

സ്വാമ്യമാത്യംജനുപടംടുര്ഗ,കോശംഭണ്ഡംതിരാണി. 
പ്രകൃതയ* 

്ിടയാധികാരം തുടങ്ങി യോഗവ്ൃത്തപള്ന്ത്ളായിരുന്ന അധി 
ക്ഷണങ്ങളേയുംകൊണ്ടു തന്ത്രദോഗം ചൊല്ലി ഇപ്പൊ ആവംപം 
ചെഡ്ലിന്റിു. തന്തരദലമാകിന്റിതു സിഭി, ആകിന്റമധാല് രന്ത്ര 
ഭമ൯൨ സ്വവിഷയനനഷശ്ാനത്തിന്നു സംഭ. ആവപേമമന്൨ പക 
ലിഷയഗതമായൊമ്ള, അനമ്യാേതതിന്നു സാജ്മ. തന്ത്രനിദ്ിലനു 
പിതു- "തന്ന്നെ ലിസ്താപ്ന്തേ ഒദ്്സേതുകര്മവണിക്പഥ 
ശ്ൂന്യയിലേശ്മം, ബനിട്ദ്യഫസ്തിനകര്മ്മണി, ശക്തിസിായോ, 

 ണാര് പൃ്ം 
ലം തികാര സാ 
നിവ 

പായ അതില് വിഭിിഷുയിക 
വ്യതി. മയും ഭയം സില് 

കം ന 

രയ 1. ൧ അയം ജോ ലം 1 
9. അശുഭ ചുരം മ ക 0. ലം 



ക്രാ ഭാഷാകൊലിയം. 1 ബ്ലോ 

മ്മാതികോമ യാ വിഭിഗീംുണാ അസ്ലിന്നിതി തന്ത്ര. ആപേക്ഷ 
ലതു പവിഷയത്തില് സസ്ധ്യാടികം! അതു പ്രയോഗിക്കമാവ 
അതു അനേകാധികണേസമുേയംി 

അതില് വിഷയഭൂതാ ആ്യമധികണം മണ്ഡയാനി. മണ്ഡ 
മായിതുമൊ്ട്, യോനി ആവതുമൊണ്ടു" ഏനന്ഠിടട* മണ്ഡേലയോരി. 
്രിംശഷണസമാസം., മണ്ഡേലം--പിജിഗീഷരിമധ്യമോസീനമണ്ഡേ 
ങ്ങാം?, യോനി തരേനവദേ വിഷയം തേന്റവാവ. ന്ിന്ന ിഷ 
യമന് റാ, ഷാേഗുട്വൃത്തിന്നു ലിഷയമന് പദം മണ്ഡലാധിപ 
തികം! പര്റ്ം സന്ധിപിഗ്ഫാടികകകളെ അനുമ്യിക്കി൯റമന് 
/ജാമംഗുബ്ചയസ്യ പ്രൂതിമണ്ഡലം യോനി എന്൨. മേല് ച 
ളിന്റിതു. 

കമ. 
ക നുകാ്കോം, കതിഷിലികംം ലാരികം എനിവ 

(ഫിഷിധിയു ഇതില് വിയും അഥവാ വികസില്പിയും എനു: മതു 
ആ സോർ പോല് ഉയ പ്രഭഭ്യ ഇ്യാവാപ ജ്കില് ആ 
സോൽ പരാഷ്ഡ്ഭോജ സനയ ഉപയ പ്രിയ ഇയോ 
(്രഴചു്ങളില് പൂട പ്രമോിജു്ലന്ന മല്കില് അവിൽ പ്രഭോ 

രം അമ് പരഭോധിളുനമിടെും 

ടെ ആവാം മമ ഉ്കിൽ പല അധികങ്ങളിലുമ 
ിവമിളു്നഭവ ാഭപളളം 



9. പ്രക, പ്രക്രതി. [2] 

അങ്ജനെയിരന്ന മണ്ഡലയോനിയില് ആദ്യം സുതം പ്രതി 
സമ. പ്രൂതികളുവോര് സ്വാമ്യേമാത്യാജികാം. “പ്രമം 
്ൃമുപകമതില്ി പ്രതി" എതമിതു നിദയിചം. പ്രകതികളുടയ 
സന്ധത്താവിതു ഫോകലീന[ത]കി' ഗുണസാമല്യം. അതു ചൊ 
ലലിന്ദിരെയിതു സരതി, സംബന്ധം. ലോകയതരിട് മാജ 
ആയമ്രപ്യപരകൂതിസയനനം പ്രിഷി ണന എല് 
രീം ചെല്ലു" അവിദറില് ആപ്രുതി ഇലും ഭഡ്യപ്രതതി 
വു എന് തിരിച്ച ചൊല്ലി. അതിപ്പോഠം ചൊല്ലിന്റികത 
വിതു സംബന്ധം 

സ്വാമി, അമാത്യയന, നപ, ഭഗം, കോശം, ണ്ഡ, മിയ 
എനു പ്രകൂതികാം. 

അവിദില് സ്വാമിയടവോന് അഞ്ച ടരയപ്രർതികകള യേ 
(൯. അതു ഇാണ്ടു ജതി, ഭജോവും ജുവരാജാലും മൃ, അമാ 
തൂകളുവോര്ബ്ുിസമായര്. അവര്മൂവര് താന്, നാല്വര് അനം 
പര്തിജവര് താനി, ഗ്രാമ്യ മേത്തിനാല് ജരപമേട്ട ജാതി. 
ശമ ജതി അന്തിഭവീപം, സ്ഥലനിമനം, അവഭമെന്റിെ 

കിടെ 0. അക മളകയിലും ഇഴ 
ടം ൨ പതം ഡും അധികം ഉചകിളുമഡരാമികയികം 
ന അതിക (അമി 0 രം 2) ആലയധാകയമാണിള. 

പി ആക മ്രികാ്ില്. 
ക ജം തകം രപാടേളലും ഏര് ഫാലാട്് 

കി.ലോ 



ടമ) ഭാകേോലിയം 1൩ സേോനി 

തിനാല്. കോശം നാലു ഭാതി. സമ, ഫി, കടം 
എന്. ഡം? ജാല ലാതി__കരി, യുഗ, ഥു പതികം. 
ഭീമം മുന്൨. ലാതി._-സമദമ തൂയരിമംം പ്രതം. ഇവു യരിടണ്ഡം 
(കണക്കെ പ്ല്യേള്തേയം. പരയല്യിസേഷകാരികളായും രന്റാന്രിന് 
പ്രമഭ്മായിട്ട മപകരിക്കിന്േറാലായിട്ട; പ്രകൂതികളേന് പേര് പെ 
രരിള്ിളു. 

തത്ര സ്വാമിസന്പല്._മഫാകലീനോ ദൈവബ്ദദ്ധി_ 
സത്പസമ്പന്നോ പ്ൃദ്ധമര്ശീ ധാമ്മികൾ സത്യവശേവി_ 
സംവേകൾ കൃത്യ! സ്ഥുലലക്ഷേഠ മഫോത്സോഫേദവ് 
ഭീര്ഘസ്ദയ? ശക്യശസമമന്തേ ദൂഡാരക്തിൽ അക്ഷുപരി._ 
ഷല്കോ വിനയകാമ ഇത്യാരിാമികഠ ഗുണഃ 

അയിററില് സ്വാല്യാടികള മന്നം ഭലാല്ലിിതാവിതു__ന്ന 
മോളു പ്രധനേമായിടട് 7 അവിററില് സ്വാമിസധത്തായിതു 
ഇട ജാതി.ആഭിഗാമികഗുണമം, ആത്മസദ്്തും. ഇ്ടിലം 
പ്രോ ആളിധാമികശുണമകിന്റമയാല് ആഭിഗാമികഗുണം 

ന ണിയ ൫ 
യം 

0. ഉപകകിക്കികാ ആദ്യ, ഉപെകടിജു്രടടട 
(൨. ഡ്രഘയോയുളകവി* ഏട മൂുളില് പഠ്ങളു ജോം 

0൭ ളെ മന്നിലേജു് ആമിന ഉണ എ അവഭവായം 



5. പ്രക. പ്ര്തിസമ്പദം ദ 

ചോല്ലില്റിതു, പ്രധദേമാിട്ട് 

്ഷകേലീന ്ന്റവാവ സ്ൂഭ്യസോമ്പോയത്തിലളനായു 
(൫5 യ്ക ശരവ്വത്തശവല്യയുകത നമാധിഴികാവന് ഭയ 
സയ്മന്ന൯മൈവമാവിതു മന്നേ നത്തു ചെയ്ത ഗമി അതും 
ഉടയനായിരിപ്പി. അതു ചുര പ്രയോഗത്തിനാലേ തുലോം കാഴ്ച 
സിജികൊണ്ടറിക.* സത്വമാലിചം ശല്യം. ല്യസനത്തിലും അഭയ 
ത്തിലും വികാമമില്ലയമമ* ബ്ുക്രിസദ്ധതനം തേന്റവാവ ശ്യ 
ടി എടു ഗണങ്ങളും കൂടിയ ലിയ ഉടയനായിരിക്ക, വൃ 
ശി പ്യഭാരാോര് ഇമമാനതിശായകതര് അവരോ കേളറിയു 
ന്റ. ധാര്മ്മിക എന്റ സ്വാധര് മ്മാനയാനതല്പരന് 
എനര പോയി തു!" സത്യയവാള്ിഭൂര്ജട ഉപം 

രിം ൮0.6. 

00. ഇങ്ങ യിവടിയുനമും പാമാസുകമിലാണ 

നി 
0 യം എന ഡിര്ക്കളള്് നും മാം റ. ചോള ചയ 

ി വും മയാ ഗം ജം 1 ഡം 
നി 

ഷും ഘം, ജും എനനിവുക്ളവ. 

സ്യ സാവൃഭത്രസ് (൭൭ം 1.20) ന 
ജനി 

എ പളായിളെ എന്നേ എരു എ 
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ലേ ഖസ്ത്വേ ചോഴ്ലുകയും പളേളായി; അയിസകന്, 
ഏര് ൯൨ കൊല്ലി ഒ൯൨ മയയതെ ദിയ കൃത 
ജന് റവ ചെയ് സറി? മന്, സ്ഥ 
ക്കനെന്റവാവ പേരരായുള്ള വസ്തി ഇള്ിപ്പിരവ, പെ 
ക കൊട്ടാന് ചെയ്ുമന് മഘോത്സാഥന പെര 
്ൂലസമായമത്ത ഉടയ ഏേറപായ അഭിര്ഘസ്പതന് കടകക 
പരില്ുിക്കമനറവാദം ശക്യസമന്തമനേനറവോവ, പീഡിപ്പ്, 
ശിപ്പായോ, ഉോലടി്ലായം ശക്രോ അനന്തോദമ്കേ 
ഉടയ മേന്റവാവ. ഡ്രില് എനറ ഏല്യവസ്ഥജില 
ടര സ്ഥം ഉടമനള് വാവ, അപഭിഷല്കന് എന്റ 
൧൨. മുണവത്തുകളംയള്ി പരിഭനമേങ്ഞ മയന് എന്റേ. 

4 പാടു ലോ മര് രജ ല്യം പോട 
ടര്) എന്നില, 

൫. മരി ്രമി്ലിഷണവര്ം യാല് (0), ചില്വിത 
വാടി ലാരിനിച്ചൻ കോലാര് എന്നാക്കി പില്കാലാിട 

കായക്ക് ഇദാ രപം വരം 

യ്യ 
മ മാക കാള നന് തന്ിം സ 

അജം ഴി. "തി മമ ഭാഭ പ്രഭവം 
വ്വം എന്നം മടിലില് അര് 
ലങ്ങളിമ അദി ലൂടെ ഏനം വന്നി മാമു ജല് എനമോനന എള 
[ല് 

അങ്ങനേ "ദും നർ മങ്ങിൽ 

05, കി എം പാളം 



6. പ്രക. പ്രരതിസമ്പറം [0 

[ചിംകാമി__.പിനയമാവിം ശാസ്്രസംസ്ഭമായോള വിമാ 
(അ. അതിലപപേക് ഉടയനായിരി്പിൽ മൃന്റവാധ. ഏന്റിവു പതി 
ഓവം ആഅഭിശാമികുണമക്ാവോ. 

ശ്രശ്യുഷാംശ്മവണംഗരഫണ,ധാരണംവിജ്ഞാനോംഹഠ-.. 
പേഫേംതത്തവാഭിനിവേശാ പ്രജഞാഗുണാ;. 

ശ്രയക്ം അമഷ ശീഘ്രതാ ഭക്ഷ്യം ചോത്സോഫഗ്ുണണോോ. 

അമല ശരശ്രഷാലി ഇ, നൂുവണം ശബ്ദവേഗതി. ഗരഫ 
(ഇം ശബ്ദത്തില്ിന്വ് അദധവഗതി. ധാം അറിഞ്ഞതു റേ 
മ പിജ്മോനാ വിശേഷം. ഇരോരുമായിരുന്ന അതി 
ത്തൈ ഉപപത്തികൊണ്ടു നിരൂപിക്കമഥ ഉരഫമാധിതു, ഉയിര് 

കതിട്തതിനില് ഉഷ്ൂപക്ഷപടിര്യഥം അര്പോാമാവിള, അപോ 
ശിച്ചു അഅവല്പക്ഷന്േസ്യാനം തതഭ്പോിനിവേശം. മേന്റിക്ട്ട 
പ്രജോുണ്ം 

ശ്യം യേപ്പെടോമം അമകിയാവിക ക്ഷേമ. ശീതം 
ലംഘന്ുവനാടിസാമര്ത്ം ഭയം. ഇന്റിയി* ശീത 

നി 
കളളം 

നി 
മു ര്മോല് വാര് അക്വ ലോ 
൦ അഭി എന്വോരാ: വഴ. എള മാതുകളിലും “ജി 



മുട ഭാകം നി 

അപമക്ിലം കര്മ്മ അസ്ലിച്ചിള 24 ഇവ നാലത്സോേ 
ങ്ങാ 

ശീ പ്രഗത്ഭ സ്ൂൃതിമതിബലവാന് ഉദര സ്വം. 
ഗ്രഹ കൃശശില്ലോ വ്യസനേ ദണ്ഡനായി, ഉപകരേപേം 
കാരയോര് മൃഷ്ൂപ്രതികാരി, ശ്രീമാന് ആപ പ്രകൃത. 
വിനിയേംക"രാ ദിര്ഘട്ടരദര്ശീ ദേശകലേപുതുഷകരര._ 
കാജ്യപ്രധാന॥ സന്ധിവികരമത്യഗസംയമപെണപര- 
ച്ലിവിഭാഗി സംഘ്ൃയതേധയദീനാഭിഫാസ്യജിമഭൂ,കടി. 
ക്ഷണി കുമമേക്രോധലോജസ്തംഭചപേലോപരുപേപൈ.. 
ൂന്യഹിനഃ ശക സ്ത്രി തേഗ്രോരിോഷി വയ ദ്ധേപേദേശാ- 
രേ ഇത്യത്തേസമ്പല്. 

ാഗ്മീ എ൯ദവദേ നില്ല ഭര്ന്വഘണ്ണം പറയ 
മ്ലുമതു? പ്രശത്തനെന്റവാറ സഭയില് കൂല്24മിന്റിയെ ചെല്ലു 
മെന് റമ, സ്മൃതിയാവിച അത് തവിഷയജ്ഞോനം. മതതിയാവിത 

നക വ 

ലം കപ മ. 
കം യിലെ 

വ എനന കാകാ കൂ 
ഭം, ഉപം കച്ച (൧. 



5. പ്ര. പ്രഭൂതിസസ്പര ി 

അപ്പോം വേണ്ടിന്റ ഉത്തം തോന്റിന്റമ ബലവാന് ശരീരെ 
(തിയ ല്മയേനെല് റവ. അന്റിയെ ലക്ഷമേ! 
സ്വലധഗരന് സൂധനിലല്പേന്!' എന്ഡാ. കൃതശില്ല(൯) 
്്ചചശവപ്പമേണേി്്യ ലള്ലൂമന്റവവ. (യസ ണ്ഡനായി? 
സനാ ദൈമാനുഷാി അനേകപ്പകാം. അതു ശവി 
അാജ്പരോണ് പട പിടി എന്റ തനക് വ്യൂസനമുങ്ജ 
പ്ലോണ് തന്നയോ പട നിപ്പേ, ഭ്ജിപ്പേനെന്റ 
വിട (ഇപകാരാപക്കേര്ടടഷ്പ്രതികാളി' ഏന്റവാവ, ഉപം 

തിന്നും അപകാത്തിന്നും ്ണിപ്രതികാടി] ഐന്റവാ 
സ്ത്രത്തില് പലണ്ണിമ പ്രതികാരം ഖയ്യൂമെന്റവാവ്. ദൂ 
പ്രതിമാടീ ഐന് സദ്യുലോകമയപ്രതികാരം ഒലയ്യുമേനറവറോകി 
മാക ശ്രീമാന് ലജ്ജ ഉഭയേനെന് റവ. അകാളജ്ങളനസ്ി 
൫൫0൯൨൮0൨. "ആപല് പ്രൃ്യോര് വിനിയേക്യോ! ൫ന്റവാ൨.. 

ആപത്തു, ദര്ഭിക്ഷാടികളുയോള്ളതിമദന* ടര്ഗാടികം ചെയ്തു ഫല 

ടി 
രു ജേ 10.00. 
ളയ 6, വൊ 
ക (൫). ലര് ാനിളളവര് വിടും 
കം അകാള്ളില്ിന ഒിഷപ്രഭസം പിടിച കഴിയം 
4, കും കിം ഭുവ പുള സുനു 

ദം മേക് ല്യം, ഭി വയം വോ അപക ഉത 
മി മലാന കഴിയുന്നവന് എന്ന ഖയാഭൂദരഡികറ ിവക വരം 
ചും മാം (വടം, പേ 40. 
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ന ജിക്കു" പ്രകൂതിയാവിതു സുഭിക്ഷം, അതിനൈ 
രാപ്പാടി സു ചെയ്ു വിനിയോഗിക്കും, അവരിയേ, പ്ര. 
(തിക്ാവാര് അമാത്യയികാം. അവകളെ തത്തന്നമക്കമണ്ുള 
കാഴ്യത്തില് വിഹിജേഗിക്കമന്റവാ. 'ടീര്ഘുഭശീ' ഏന്റവ൨ 
ഭരീര്ഘകാലത്തൊള്ളേതു പ്രജ്ഞാചകഴി*പായിള്ടറിയും;യ; റുദേശത്തൊ 
തു ലാരേക്ഷുവായിടിയും “ഭേശയകലപുുഷകാരമാള്പ്രധാന 
എന്ഡാ പ്രാനേശാ്യം പ്രത്യകം സംബന്ധിപ്പിു. മം 
പരിത ടി. തന്നഭയ പൈക്ക യഴാനുഗുണമായുഭമയു. അതിനയേ 
പ്രധാനമകേലുഭജന് ലാവ? കാപ്പ്] ന്റ! തന്ന 
ഭയ പേക്ഷ യുോനുകൂലമായോളമ കാലെത്ത ല്യധധാനമായുടയ 
നെന്റവാപ. 'പുരുഷകടേപ്പ്വ് 4! എനറ ഉത്സാാടിശതി 
പ്ര്ാനനെന്റവാ. കുപ്രായനന് വെ സ്വകാളുതല്പരന്._. 

ലി 

ന കാമളപുപ്രരകര് 10 
ര്റ ൮ 
0 അസിടിടിടില് പിമ്പോ, ഖും ഷം “ആപില് 

യ? നി വ്യക. ദഷാഴികളില് വാമി പി 
പേട ദ ആ ഴ് ഡം എന്നാ വിവ വ്യാ 
നി. (0 ണം അര്. 21. പേ 229. 

പ എന്ന വ എ. വരു മാനായ 
അഭ. 14. 

൭, ഇല്ലാ കയു" ഏന്ന പ്രഭോ്ജു. മ; 

(അമിര് വിവരമാണ് ഇ ഭാകം എന ജും. 



9. പ്രക. പ്രതിഷസ്ധറ മട 

തല്രിജേനകരടിയപ്പി? ഐന് റവ. 'സന്ധിവികൂമത്യാഗസഭയമ 
പരണപപമ്ലിിദെഗി' എന്റവാ൨_-ിമാഗമബ്ലം പ്രയം സ്വ 
പ്പി. സന്ധിവിദാഗീ എന്റവവ സന്ധി പ്രദയഗികഷല്ലു 
മേന്റവാവം ിക്രമപിരംഗീ തന്റ പ്രകാശയുോളികമ 
പ്രോഗിക്കലല്ലുമവേന്. തൃഗേവിരാഗ്! ഏന്റവേദേ ജോകലപുരഷാ 
പേക്ഷയിനാല് അവഴഥക്ക തക്മവാവ കൊടു. സയമ 
[പിടിഭഗീ തന്റ കോശഃരിസഘ നകി ജമായോളള 
പൊജ്ളുഭനസ്ിക്മടള്തു ശയി ന്റ ്രമക്ക യെ 
ഗ്നോം വാഭാവാഡി? പര്ിഭവിഭേഗി ഏന്റെ, ഭുവി 
കിം ലര" യൃഗജമിയ്യസ്ങാം പിച്ച 
അറിഞ്ഞു യഥാവസരം തീജ് അന്റട മിക പ്രഭോശിക്ക 
ഫ്ലുമന് റവ. “സംവൃത ഏന് രവ സമക്ഷിതാരയസ്ഥനേതയും, 
ൂമന്ത്ര്മയും കൂടയെവറവാവ. അടിരാഭിഷാസി ആമലന് 

ലി ൮6. 

നി 

5. ജ്രഖിലയില് ഏന്യേിലും ചേയ, 
അ മം പ്രക 30 
9. അലം കച രി നാ 

നില് ബും വര് ആ 
(യി ഏറ മാല്. പാ ക രാധയും വാദ 
മ അനിഷ് കന് എന്ട ശബ വേ 

ര കാമികളിലുളള അഭ്ര. ഏലം കളക 
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അഭീനമായിരുന്ന അഗ്ിഷ്കേമോഭികളപ്പുരിഹസിക്കമവന് 114 അജി 
ഫഭൂകടിക്ഷണം" ഐെന്റ൨ാ൨ അവക്രമായിരുന്ന ൫.കുടിയെയും ഈ 

ക്ഷണത്തേയും ഇനെ വദേ. 'മാമയരായലോടു്ു പേരോ 
പരാപ്യപപൈഗ്ുന്യഫീ നതൃററവാ൨_.ഹീനശബ്ദും പ്രദവും സംബ 
ിപ്പിള. കാമാഭികള്ിന്റിയേ ഇക്ഷമവന് അപിററില് പ്ലം 
(മാദ്ിതു തുത്സേകം.4& ചാപപലമായിതു വിവേകിയത്തോ? അനാധ്ലിക്ക 
കു. ഉുപതാപമായിതു പ്രജാദ്രോഫം. മെപുസ്യം പിശില്% 
ഇല ഇന്റിയ ഇടിപ്പിയ. “ശള[(! എന്റവാവ്രിയഷിതചന് ല് 
സ്ലിതോദഗഭാഷിയാവോന് സ്ത്രീതചൂദ്കമായി ഉന്നതമായി പേ്ു 
(വെന്. 'വൃദോപഭേശാചാഭം' ഐന്റവാവ പണ്ഡിതകം ചെല്ിയ 
പരണ്ണുമനുഷ്ിപ്പേനെന്റവാ. എറി: ആദ്മസധ്ത്തുകളാോ- 

ം പിധയിളുവര് എന്ട ളള 

ര ിടവിക്ക എനം പഴ യാളി ലം ഉപന ഡി 
പം ചോ “അയന് യിവേധിചാര്ി, പോ 8. 

പശു പിചിതല്ം പിരി (രം പിഡനം ഖിചിേണം 
കി രം പിയും പച്ചരി, പിച്ചാ എന്ന പമ പിശുരമ മ് 

ചയ) ചിചു്മിയോ ഉപാാടിടിളം (൫ മും 
നർ ക്യ പിച്ച പുക 

9 “ല്ിയിലിജുകം ഇന രില്, പാം വ" എന്നാരോ 
സില ൫ ടൽ ഥി; എന്മനം 

ടം ഭി ചേ, 



8. പ്രക. പ്രൂതിസമ്പര: 9൮ 

അമായ്യയസന്പമുക്താ പുരസ്തോല്. 

അയ്യനും വിതയാധികാ്തില് ചെ്ലീതു" 

ക്യ ചന്ത ച സ്ഥാനുവ്യനാത്മധാരണ പരമം... 
രണശ്ചയാപേഭി സ്വരക്ഷഃസ്വരജീവഃ ശത്രദഷി ശക... 
സാമന്ത പജമ"കപഷോണോഷരവിഷമകണ്ടകശ്രേണീ 
്്ാളുഗാടവീഫിനഃ കാന്ത? സീതാഖനിരഡ്യണസ്തി-. 
രനദവാന് ശവ്യയഃ പതഷേഭയ ഗുദ്ലഗോചരഃ പശ്രുമാന് 
അമേവമാതുകോ വാരിസ്ഥലപഥാട്യം ഉപേദ സാര... 
ചിതുബഫുപഭണ്്വോ ഒണ്ഡകരസഹ കമമശീലകഷകേല്് 
ബാലോശസ്വരംമയവരവര്ണച്ചായോ ക്തേശുചിമനുഷയ 
ജതി ജനപസേംപി. 

നി ജനപപസ്പത്തു മൊല്ലിന്റിജു മ്യത്തിലും അന്ത 
ത്തിലും മു്ഗുമോണ്ടാ ഇരിപ്പിതു. തന്നിലെ. ഡാസ്ലാടികമെളക്കെ 
ണ്ടെ ന്നിലുഭള ജത്തിന്നി* 0൮. ഭേശാന്മരത്തുനിന്൨ ബന്നിടി 
ക്കി൯ററ് ജനത്തെയും ഉികകക്കറിരിപ്പിതു.4: 30പത്തിരല് 

പില ൫, 
ന അ 2, പം മം (ആലു. ഴം മ 
ര കുമളി മെ നം ജയം എന വേമ. 

ര ളാല് കഴിവുളളോകംം ച, കേള ഴി. ളേ ന 
(ഷി മന് അന് പനാ ജി പോം 

0. ഖി ബക ഏന്ന പൂ, ദൂപ്ങലെ ഇവട 
ളു വിവാനതില് ഉരിയ. 



മ ഭാഷാകലിയം, 1൫ സലയോയി 

മേശയും ഏന്റിവുളവായിട്ടു അഭ്ൃശമോയി ഭക്ഷിക്കലമാ 
ിട്ടിടിപ്പിള. “സ്വീപ് ഏന്റവാവ ആഅഴുഷഭനത്തെയു സ്വയ 
ജസേസാധ്യമായെള്മ സസ്യ്ങളയുമല്ലായ് 30% മശക്മ്യുപദ്രവമ. 
മിഷ്രിമയ ഉടികഷമയു “ശയി ഏന്്റവാവ ഭാഭശയ്ക്കള വവ 
ത്തിരിപ്പിതു. 'ശ്യസാമന്ന' എന്റ അരികമതമോമൾ ടോജാകമാം 
എടികകായിടിക്കേതു, 38പ്രകി൯റിയ ഇളിപ്പിതു. പഠഷാണമം, 
ഷേമ, വിഷമ ശമും, കണ്ടക [കണ്ടകവോര് ചേ 
പരമമോഭികാടികാു, മണ കട്ടപര, വ്യാളൃഗമം_യഗ 
ം-ഇന്റിയെ ഇടിപ്പിയ. 'കാന്ത' ൭൯൨൮൨ നടീസസ്തരടോകം 
മോികളുളവായ്* അഴിക പട്ടിടിപ്പി സീര-പിട്രേമി. ഖനി 
ആവിതു വജുടികളുഭയ ഉന്പ്ത്തിസ്ഥാനം, ദര്യേവനാ ശാകതിനി 
(ശാടിട്ി സാത് ഇയികയാമവായിടടിിപ്പിു. 
(ലയ റിറവാവ പയ്ുധിനുഷഃ നല നിച്െ ഉടയരാധിടിപ്പിതു, 
"പഷേ" ഏന് റവാ൪ പുഷ ിതമായിിപ്പി [ഗുപ 

2 ക്ങളളോ 6. 

യ ജം 

ജം ടൈ (തേയാ 7. "ളു ്്യ 
മും പേ. 94. സന ചം 190, ചേ 



൭. പ്രകം പ്രക്തിസമ്പറം ദ 

ച് തന്റവേ ഖ്ലകാികളാല് 4 ക്ഷികകപ്പട പുലഭത്തെ കു 
ലീ. പ്രഗുമമന്' എന്റവാവ. മുന്നേജതുി 2 ഉടച്ചായിടിപ്പിു. 
അമാ തന്റ ആറവനിടേല് വിയെമതു. വാടി സ്ഥല 
പഥ്യം ഉപ്പതം' [എന്റവാവ നീര്പഴിയം കലേഴിയും ഉല്ചോ 
ളിഴിക്കം പട്ടി ള്യിടിപ്പിതു. *സാോിയജപ 
ന്റലാഡ ബില ഏപ്പെവിപിതും പിട പലജാതി ചാക്ക 
പേരച്ഛംിടിപ്പിതു "44 “ണ്ഡകസോഥ_പിിയും ഇറയും ഇവ 
കകററിടിപ്പിതു “കമ്മികള് മടിധാത്$ ഴ്വ തുൈ 
ക്രായിരിപ്പിജ. “അാലിശസ്വാമി' ഏേറവാവം പ്യഭിമത്തുകക 

തി കയം 
ച. 
ചാറി 0. 
ടാ 0. 
ലാ. ബകക 
0 ചിരം (൭ ഉം ഹട) 4 ജ്ജ (സ്ഥലനാമം പുയന്ം 

4൧. ജള മാകാം എന്നാടാ. ഘടം (ടം എട്ട ക. എള്ളും 
കളില് പിടി 

ണം ൭ കാവിലും, കലകര ജ് 
ബിര ഓ, സ 20 4660) ലം 

൭. പി തികം (രിവാള് (അക കഴിയു 
ക യു റിക) കം മായ് എനറ അമ്പ ഇം 
ജല 0.1൭. 



കട് കാലിയ ൩ ലോന] 

ജൊ സ്വയം ലയിന് ജര ഉ്ഛോയിടി്പിതു.? അവര 
എളുപ്രായം എന്്ദവാര കീേകറത കലം പെരി ഇടിപ്പിള് 
തുചിമനജധ്' ന്റ അനുകേതജമായി* ഗുലികളുമായം 
ചേരിന്നു വേകയമളവ ല്യയമ ചെയി വിക്കും മന്ദ ഉട 
ച്ചായിരിപ്പി ജയം നപ ലൊല്ിതു 

ഭൂര്ശസമ്പമുക്താ പുരസ്കാര. 

സത്തു ദിഗൂയികാനത്തില് ചൊല്ലീ 

(മ്മാധിശത പൂവൈ സ്വയം വര ഫേമതുപ്യ- 
പ്രായ! ചിതരസ്ഥുലരത്നഹിരണ്യേ? ഭീര്ഘാമപ്യപേഭ.. 
കനനായേതിം സഹേതേത / കോശസംപരി. 

ഇനി കോശ ചെല്ലിന്റിമു: “വമാധിഗതം മേന് 
വാദ. ധാസ്ത്ഷാംഭഗോ, പബ്ലയശേഭാഗാമികാം അമ്ലം കൊണ്ട 
പേരുകിയതു. (പൂട; സ്വയം വാ എന്റ തന൯ുരുക്ം 
(താന് താന് നേടിയതുമന് റവ “ഘോമതരപ്യപ്രായ്" എന്വാ 
പൊന്നും വെമുമിയും പേരക ്ായിരിപ്പിു. ചിതകുമോി സ്ഥൂല 
കൂളുമായിരന്നെ തോമ ഉകടല്ലയ്', ഫിര്്മളയുമടല്ലായിടി 

ക. പായ ബിക (ികാടിക ഉജരാടിടിളുകം 
(൭ പിര ബും (കം ചോ) സികിലിിയുടം 

(൭. അകാ. ഒര് ഗുലാന് മോ ഭി എനം 



4. പ്രമ പ്രതിസസധദ മട 

പ്രി. ഭീര്ഘംമപ്യപേം അനായതിം സേത് ഏന്, പല 
കാലേമയബന്ധിച്ചിിക്ം ആപ്പത്തിപപെയും അനയതിരെയും താക്ക 
ററിടിച്പിയു 

പരിതുപൈതാമഫോ നിത്യ വശ്യ സ്കൂഷ്ൂഭൂതുപുത്രഭാരഃ 
പ്രവാസേഷ്വപി സംപാടിത? സവത്രാപ്രതിഫതോ 
ഭഖസഹോ ബഹുയുദ്ധഃ സര്വയുദ്ധപ്രഹരണവിള്ും.. 
ലവിശാരദഃ സഹവ്ൃദ്ധിക്ഷയികത്വാദദൈധധ്യഃ ക്ഷത. 
പ്രായ ഇതി ഒണ്ഡസമ്പല്. 

ഇനി ഭണ്ഡസദ്ധത്തു മോജ്ലിന്റിതു, 'പിതുപേതാമം' തന്റ 
(൮൮ പിതു പ്ൈതാമലാ്രമയേതേനമായിരിക്കമതു "പശ എന്റ 

രശവമ്മിയായിരിപ്പിു. “യ്ത ഏന്റാര ഷ്യ 
ഭാപിതും ചെയ്ത, ഭിക്പ്പേടവിയം ചെയ്തിജന്ന പയദാരങ്ങളയുമുട 
ച്ായിരിപ്പിയു. “പ്രവസേങലാപി സമ്ധാഭിതം' ൭ന്റവാവ പടപ്പ 
മേടള്കും അമണഞയതു കൊടുന്ുസ്വാമിയിനാല് ചതിക്പ്പുടാകതെ ഇരു 
(ഞു. 'സദ്യാ്രതിഫതം' ഐ ന്റവാവ. ഏങ്ങി മാടം മഞ്ജി 

റ കളില്ിള 0. 

ഷ്ട ൫. 



2865 ാഷാകടലിയം ത ബഖയോനു] 
(ജമേത ഇരിക്കമളു. [*ഷഖസാമം' മേന് ആേശസമയി 
ഭിപ്പിള. 'ജല്ുയുജം" എന്റവാപ പർ പഠറിക്ഷലകയില് പമ 
മൊണ്ടോയിരിച്പിതു.?? സദിയുഭേപ്രഷഫണേയിട്യിശാമേ എന്റഡ 
ളു യുഭാമകയും ഏലം പ്രഫണഭജയും ലളി ഇടിപ്പി. "സം 
ലൃഭിക്ഷയികതാടല് അദൈദധധ്യര്! ഏന്റവാം സ്വാമിക്ഷ വൃഷ 
കില് തജറംമമം വി വിയ; സ്വാമിക്ഷ ക്ഷയം വരകില് 
തക്കം ക്ഷയം വം) ആകിന്റമയാല് അ്യമായിടപ്പിതു. 
ക്ഷയപ്രാ്് എന്റ, ക്ഷയ്രിയര് പകക ഇടിപ്പിമ ഇതു 
്ഡസ്ധപപത്തു. 

പരിതുപൈതാമഫം നിത്യം വശ്യം അദധൊധ്യം മഹ 
ല്ൃഘുസമത്ഥിതി മിത്രസംപല്. 

കിട വ. 

9 ഗി പകചചകളിലുടം യ 
ടികിനന ജാക്കി കളിര കട സാമാനം പ രയ 

9. ഘം കളിലും പലർ പില് പടാണാരിടി്പില 
കിം 



5. പ്ര പ്രതിബവരം ി 

നി മി്രസദ്പ്തു ലാളി റിതു. പിതു പൈതാമഫമായിഭി 
പ്രീമ ര്യമായിടിപ്പിതു. “അഭഭവഷ്യ/മെന്റവും ഭല്യമന്റിഒയ* 
ുടിപ്പി. മഹല്? എന്റവാപ്ം ശഭതിതരയോപ്പേതമായിടിപ്പിതേസറ 
൮ ഖാഘുസമുതാം നറ വേം കാലത്തു കുടുകി ഉത. 
ഏന്റി മിരസദ്ധത്തു ലൊ്ലീതു. 

അരാലബിലി ലുബ്ദഃ കുലുരൂപരിഷര്കോ വിരക്. 
പ്രകൃതി,മന്യായവ്ൃര്തി,രയുക്തോ വയസനി നിരത്സാഹോ 
ദൈവപ്രമാണോ യല്കിഞ്ചനകാഷ്യശതി,.രനനുബന്ധഃ 
ക്രീബോ നിത്യാപേകാരീ ചേത്യമിത്രസമ്ധരി. ഏവം 
തോ ഫി ശത്രഃ സുഖ സരച്ഛേത്തും ഭവതി. 

ഇനി മിത്രസയ്ഖത്തിനുഭയ പ്രസംഗത്തിനാഭല പ്രസംഗമാകിന്റ" 

(തന്്രയഭിനയയ പിടിച്ചു അമിയസ്ത്തു െളളിന്റിതു* അട 

യിരി ൮. അയ 

യം വ 
9. മും ലയ 

യയ 
നപ ൫ കഴികേടടള യു 

ര ഡ്രവംാകില്: എന്തില്, 
ക ലരകോണട മ കാളം അമ്ജുനരി മ്ം ഏപര് പരർ 

(കിള് ആ ജ്്യയിളു അച ഇബള്ത് ബിയിുനഡനലം അധരം 
ശട ഫിഷ വിവരി തിള ധേ ചില സിക പായോ 
നന യ പൂസ കടിച് ഇം വിഷ വിവരി ന്ന ദളം 
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ഭബീഭി" ക൭ന്റവാവ. അകലീനതായിരിപ്പിതു. ജമുദ്രപരിഷല്ക 
എന്റവാ ശൂണവത്തുക്കമെളെ അണയലവൊട്ടാതി? പഠിത്തിനൈ 
ടയനായിടിപ്പിതു* ലിംക്പ്രളതി എന്റവാവ പ്രതിക 
ല് വെുമപ്പുടവിതും താന് ഭപ്പിും ചെയ്ിതു. അസ്യ 
രൃത്തി അശാസ്്രീയമനുഷ്ികകമപന് *അയുമ എന്റവ ഉത്ഥാന 
ലീനാ? ഇടിപ്പിതു. 'യ്യസനീ' എെന്റവാരേ വാകിപാേഷ്യാടി 
കളും മഗയടികളം ഉഭയനായിരിപ്പിതു. നിജത്സാഫം' േന്ഠവാ 
(ശയാമഷാടിുണമിന്റിയെ ഇഭിക്കമവന്. 'മപ്പമാണ തന്റ 
(ലാ പുരഷമാല്്യനായിരിച്പിതു. 'യല്കിഞ്ചനരാരി' ന്റ 
ികമിന്റിയെ അനുഴ്ിക്കേന്. "അഗതി" ഏന്റവാദു ലിജ 
നാല് മഴച്ലടികകപ്പടപ്പ പുക? മടമില്ലംത്തവന്. അനന 
ബന്ധം" എന്റ ഉച്ഛിസനനാപ്പോന് തുണ്ചെയ 4ലാടിഴ്ജത്തേ 
൯ .കരീബ എന്റ... (1). 'ിര്യാചക്ടി* ഏന് തന്ത 
ഭേ ജനത്തിന്നും പിറ തിര്യമപകാരം മലയും ശീലമയേവന്. ഇയ്യ 
മോക്ക ശവി സുഖമാ ഉദ്ലോടിക്കലാമേന്റിട്ട അടിസമപത്ുക്ക 
ളന്റ ചെല്ലി. 

യനം 
ര ഷയയതരിലെ 0. തിയാ 6, 
പകം 
ലിക 
൫ കിയ, സഭ്ജചരിലായളം്മവര് എന്ന ഡിലകഷം 
രം ആത്മം എ. "ബുരേ ചളിം ചോ 
4൨. മിലന് ന്നോ ദോ ആടിയും. മകളില് ഇല 



2.പ്രക. പ്രൂതിസമ്പ [1 

അരിവര്ജാഃപ്രകൃതയഃ 
സപ്ലൈ സ്വഗരുണോടയരഃ 
ക്തം പ്രത്യ ഗര്ൂരാസ്തോഃ 
പ്രകൃത രാജസന്മം 

യന്ന സ്വാമ്ികളില് അടി ഒഴിച്ചു റല! പ്രതി 
വോ. അധവ തത്ന്തോമുര്! ണോ കൂലേഴ്പ്ര 
ഭൂ അവയ െന്ററിന്നു ഉപമരികളാകിന്റമയല് പ്ര 
ആഗ് വമെങ്ങച്ഛന് റി? അവ തത്താനമമുടേ വപ 
ത്തില് വ്യപ്രിയമാണമൂയിരന്നവു േസദ്ധത്തിലേ പട്ടം4 

സംപദദേയതുസമ്പന്നാഃ 
പ്രകൃതി രാത്മവാന് സൃപ൪ 
പിവൃദ്ധാശ്ചാനുരക്താശ്ച 
പ്രൃതീർഹന്ത്യനത്മേവാന്, 

൮ കകക്കളില് ബ്ന അം ഭാജസസള്ുകളാര ഗു 
ജനന മാപ 
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ആത്മവാനായേള്ളേ നൂപന് അസന്നാഭയമ്മ പ്രകൂതിക 
യും സാന്നക്കികാള ക്ലോ, ആതത്മവായെന്റയാറ ഗസ 
ബന്നനെന് റവ .അസ്ധധന്നസ്ലത്തേവന് പ്രവൃദേളുമായ്' അന 
കത്േദ്മായിരിക് പ്രതികളെയും കെടുത്തുകളയും. 

തരുഃ സ ദുഷ്ഠപ്രകൃതി.. 
.ശ്ചാതുരന്തോപ്യനാത്മവാന് 
ഹന്യതേ വാ പ്രകൃതിഭി 
ഭ്യാതി വം ഒചിഷതാം വശം. 

അനന്തരം ഇവന മക്ിനല് ഷ്ടമായി പ്രഭൂതി 
(കള ഉയേതാമിന്നല പ്രകൃതികളാല് കപ്പടവിതു താം ശു 
ലശമൈത്മ്ഛുല്യിതു ൫0! ഒ) ചെയ്യും ലസ്്രഗപേയന്ുമാ 
യാമ ഭൂമി വാലോനേയാരിലും. 

ആമ്മവാന് സ്ഖല്ലദേശോപി 
ക്ഷ പ്രൃതിസമ്പഭം 
(യജ്ഞ! പൃഥിവീം കൃത്സ"നാം 
ജയത്യേഡ ന ഹീയതേ. 

സചിൻ 20.19. 
9. ആമലതിസപള 
നി 
നി 



9. പ്രക പ്രൂതിസമ്പദം [1 

ത്വാ ഭാജാവു ുരങ്ങ മേശ വാഴ് *വോന ആക 
ചും പ്രതിസത്തിയോടുകൂടി നയളനമാജിിക്കില് പ്ൃഥിവ 
ഭിക്ക്ടം അന്രി ജയികപ്പുടവില്* 

പ്രകൂൃതിസ്ലലെ എന്ന സൂത്രം മുടിഞ്ഞിതു 

ന ികചതുിി ൮൮0. 
ര ആ മാജ ഭി ടിം, അള 

കില വിവക്ഷ 
ഗം മാലും ജടില 

കളില് എലം ചേള്മാമ്ന 



പ്രകരണം 87. ശമവ്യരായാമികം. 

ശരമഡ്യായാമ യോഗക്ഷേമയോട്ടയോനി. 

4മണ്ലയസ്പേവധാരങങിചൂട്ുകമായിരന്ന ശ്രമമെ 
ഭൂേരിന്നം ജോഗമ്ഷേമ്ജം പാചമാകി മജാന് യോഗക്ഷേമ 
അം ശമദ്യയമേങ്ങംം ഒരേമാകിദറമയന്, അയി്ടും ചൊ 
ളളിര്റിെമ്പിള സംബന്ധം. അറിയ ശമതിയും സികയും മഴ 
നാജി, സയന്ല്രകതികനുമായിരന്ന ലിഭിീ ല് മദ്വേലങ്ങളില 
പ്രഭുതികകള നോക്കി ഓപ്പ പ്രയോഗി ജോധേക്ഷേമ്ജ 
ഭി്ജമറിയ* ണ്ടും അപിരണ്ടിന്നം കാ്ങമായോ ശമധ്യായമമേ 
അം. അയിണ്ടും ൊജ്ലിറിറിതെുതകിലുമാക സംബന്ധം 

ന പാകല് റ. പി 
ഖന. മിലെ ൫, 

ര ഭാം സാമാ ഇവി പര്മാണെനിള. ളം 
ന പര ളില് പനന എന സൂ, തികം ഡിം 



പ്ര. ശമവ്യായാമികം; മ 

(ൂമമും വ്യൂയോമമും ജോഗക്േമം് ജോടി ആവാ. 
ോഗേമായിതു അപൂദ്യലാമം. അതിന്നു ല്യൂയോമം യോനി-_കാരണം 
എവ. ക്ഷേമമാവിതു ഉപാര്ജജിതത്തിനടയ നി്ലിഘ് നമാ 
യെള്ളേ ഉപഭോഗം. അതിന്നു ശമം യോനി. 

കരമ്മാരംഭണോം യേഗോരധനോ വ്യായാമ. കമ്മ. 
ഫലോപഭോഗാനാം ക്ഷേമാരാധന! ശമ. 

ശരമവ്യയമേയോസ്ലയോനി ഷാഡോ ഗുണും. 

്യൂയോമമായിതു തന്നയേ വിഷയത്തില് ദുര് ൂാടികളും പധി 
കയമ്തില് സസ്ധ്യാികളും യിജന്ന കര്മ്മങ്ങളില്, 
യേയും അതിന്നു ലേ്ജി൯റ ഇപകണ്ജളേയും പണ്ണിയ 
ട്ടു" യോഗമാവിതു അതിനൈച്ചെയ്യിന്റതു. ലൃയോമം തന്റ 

(൨൪ ഷാഗുബ്യത്തിനുയേ സദ്ൃകിപ്രേഗോമും, ശുക്ഷ്യേ പീഡ 
(കര്ശനാരിലക്ഷണമായിരന്ന അന്യായേവിശേഷമു മനാ. ശമ 
പിതു കിമ്മപാലോപോഗങ്ങളുഭയ ക്ഷേമാദോധരം. കര്മമ്ജോലോ 
ണം കൊന്നു. അവിറരിനുടയ ഫലമോ, സ്വധിഷയത്തില് 
തം സയ ഫാമും കപ, ഓസ്ലോ സ്റ തൃന്റിവു 9൨. 

0 ഴം ബാമായലും വാം മൂഷക പാം 
ൽ ക്തി ലു വകര കം ഇയുള്ള മമ ഇഡി 

കില്ല 
ര ഫിിോി രള്ജൂല 
ര ലി എമാ 
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തിയും, പരിഷത്തില് മിരി ബ്ല്രരികളും, അവി 
(രിന ഉപ ദോഗമാധിതു ൂഷൂട്്ാതിഥമാെള, ലിനിരോഗ. 
അതിനുടയ ഭക്ഷമരോധനമാവിതു എല്ലാ വിഘ് നമളയുമോഴിപ്പം 
(ഇമ ചേഷ്വിഭശഷം. അതു ശമമാിതു. 

(രമദ്യായമമങ്ങളിരണ്ടിനും യോനി ഷരലേഗുണ്ചയം. ഷാുബ്ബ 
മാവിതു സന്ധ്യാടികാം അവ ണമളം. അവിരണ്ടുജാതി._ക്മാന 
രൂപ ക്രിജത്േപമം, അവിട്ടം ശമദ്യയോമങ്ങംെ കാണണോ. 

ക്ഷയ സ്ഥാനം പ്ൃദ്ധിരിത്ൃഭയാസ്തസയ. മന്നേഷം 
അയപേന്നയയ, ദൈവമയാനയയ 

മൈവമാനുഷം ഹി കമ്മ ലോകം യാപേയതി. അദ്ഷ്ട-_ 
കാരിതം ദൈവം. തസ്ത്ിന്നിഷ്മേന ഫല യോഗേദ്യയ 
അനിഷ്മേനനേയ 

ഭൂഷ്ടുകാരിതം മന്ദേഷം. തസ്ത്രില് യോഗക്ഷേമനിഷ്കു.. 
ആതി നയ. വിപത്തിരപനയഃ, തച്ചിന്ത്യം. അച. 
ത്യം ദൈവമിതി. 

ാപോണ്യത്തിന്ന് 1? ക്ഷയം, സ്ഥാനം വി എന് 
ഭൂന്ഡഥ ഉയെങ്ങം--ഫലങളേന് വാദ ജാ ബ്്പ്രയോഗത്തിനാല് 

പുക 000. 
നള കളിലും ജാഥ എന്ന മാമ ജബ പ്ര 

പാടെ വായില. 
ര കിള രിഭ്ച 



൮. പ്രക. ശവ്യോയാികം. മുട 

ചിപ്പി, ക്ഷയംതാവിം വ്ൃിതാവം സ്ഥനേംന് ഏറി ഇ 
റ ഫലിമന്വ. ചൊല്ലു. ഇധിറായും പ്രാപിപ്പാന് ിമിക്ത 
മധികം മാനുഷുമാമള കര്മ്മം, മയകര് മ്മ 
മിണ പ്രകാം__നയമമന്വം അപനയമമന് ൮൧. പമുമധയള്ണുമേ 
ഇട്ടു ജാതി [ അയമെന്ഡാ അനയ വ 

മേവും മാന്ഷുമായിരന്ന കഴാങ്ജം ഇട്ടും ചോകര്തെ 
ഇക്കോ '1__.രഭോഗുഫോംഭത്തോടു കൂട്ടോ എന്റ. ദൈവമാ 
ലി ധമ്മാധമ്മതമകമായിരുന്ന അ്ഷയത്തിനാല് ചെപ്പു. 
(അതിരില് ഇഴ്സമായോേഇ അതിഘാടപ്പിടസപ്രജോഗാട അമി 
നോടള ശരം! [അയമാപിയ് 11 അനയമായിതു അനിഷ്മോ 
യോമ്ള ഫലമായി. അഥ സ്ുപ്വിയടികരളാടൊമ് ധിപ്രജോഗം, 
,അതിനോടൊമമ. കൂട്ടം അനയമാവിതു. 4 

ന കാരിതം മന്ദഷമാിതു ഏന്റവ_ന്ത്പ്പടത്ധാഗ 
രമതിഫേതുകമായിരന്ന ഷാമണ്യപ്രയോശത്തിനാല് വന്നു" മാന 

രിള 
ര കതകില് കാനി. 

ക വര്മ. 
ക്ര സാധിക ഇടം 

൧ ലിം ജി (1.10: ജപ്പോര മ ജന്ാ ഭാഷയ 
ലം സംഘാര്കായി മാദ്രി 

ളില് വിളിയും നം 
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മാവിതു. അപിററില് അമൂദ്ലംമും കര്മ്മഫലേപേദോഗമും യം 
രന്നിനാല് വഭവിതു, അതു ജയമാവിതു. അപനയിമാവിതു”__അവി 
ണ്ടും പിമിക്കുമാറ ചെയ്യുമതു" അപനയമാധിതു.: കഅതാവിതു 
സന്ധ്യാഭികളുടയ അസമ്യര്പ്രയോഗം എന്റ, അമേ 
മ്മം അന്യം മാനുഷ കമ്മ പ്രത്യജമാകിന്റമയാല്, മേലം 
കീഴ ആഭാഞ്ഞുകൊള്ളൂ വേണ്ടും, യോധക്ഷേമസിധ്യൃതഥമായും വിപ 
തിപരിഫോത്ഥ[മായു[, അചിയ്ചം വം അപ്രത്യക്ഷം. 
ആകിന്റമയാല് ആദായാവിതൊന്ല്ല അജ്. ഐന് ശമദ്യയോമ 
അളിരമ്ടം ചൊല്ലിയ. 

രാജോ ആത്മദ്വ്യപ്രകൃതിസമ്പന്നോ നയസ്യാധിഷ്സനേം 
വിജിഗീഷു, തസ്യ സമന്തതോ ണ്ഡേലിഭൂതാ ഭൂമ്യന._ 
അരാ അരിപ്രകൃതി&, തഥൈവ ഭൂമ്യേകാന്തരാ മൂ... 
പ്രകൃതിം. 

അരിസസ്പദ്യക്തര് സാമന്ത? ശര. വ്യസനീ യതേവ്യ. 
അനപാശ്രയോ മബ്ബലാശ്രയോ വം ഉച്ഛേദനീയഃ, വിപ. 
ഭയേ പിഡനീയഃ കശനീയോ വാഇത്യരിവിശേഷാഃ. 

ക 

ര വാകയ്ങികം ലയും വതനി ഷാ 
(അയ്യാ, ഇലുഭ്കതിക വിഷം അവടി്ിജുന്നഭി ശിലാ മരം 

പരം എ മാളില്. 



൭. പരീക. ശമ്യോരാതികം. ി 

നി മണ്ഡലം ചെല്ലുവാന് അവധിഭൂതനായിരന്നി* പിജിശി! 
പിന കചെഴ്ലിന്റിതു:-_ാജാലു് ആസന്നമായ ഭൂയ 
പ്രകൂതിസയ്യന്നനുമായ് ഇടിക്മേവന് പിടിശീംുവവോന്. ആത 
പരത്തിജാിതു മഫാകേലീനത്വം ആദിയായ" വൃ്ാപദേശാലാം 
അന്തമായ ചൊഴ്ിന? തത്തേ? ഗുണ്ട? ദ൫ൂദ്യപ്പതി 
സഥ്ധന്ന രന്റവാവ യഴഥാകുതമായിരുന്ന പ്രരൂതികമോ$ കൂട ഇരി 
്നോ*തെന്റവാധം വിഭിശീം॥ ന്റ ലിജിപ്പകരം സ്മാദിര്* 
ഗുണങ്ജളയക്കൊണ്ടു ജയിപ്പാനിച്ഛു ഉടയവന്, അങ്ങനെ ഇന്നെ ബിടി 
ീഷുലിനയേ ദേശം ചൂന്൨ മത്താ ദ്രമി അടിപ്പതി 
(യി. വിജിീപുവിനുജ മന്റിരയി$ ഭൂമി മിയപ്പർതി 
എനി 

ച ൭. 
ക 
ലി 095. 
നിമ ൮.6 
അമിത കള പം 
1 അമിര് ലക 6 മോക്ക 

6. അ എന്നാണ്
 
എല മോളകകളിലും. സമാധി സിതി

 
യ തിയ അര്ക്ക നിലം സാലുഘാര്ങളായിലയും ബാബ 

(മിതി എനെ പോള എരി പേ എ മാളില് 
ചള പകതി പ കഴപപടകം ന്ധി ത്. ന്ന മ 

ത കിലാള് വാക്യ “കിം ടു" വന്ന ജിത 



78 പകടലിയം 16 ണ്ഡലയോനി] 
അടി (നി ശയ്ുക്കളൂയ ഭേദം നാലു ജാതി ചെജ്കിന് റിതു" 

ദ്ത്തുക്കോവ അ: ിപ്ാടി കീംചന്നേവു 1 വ്ൃസനങ്ങ 
വോ മൃശയാരികളും (൪ഭികജമകോടിറകളും. (അടി വ്യസധനിയകില് 
ജാത്യിന', അനുപായ്രയനായിി്കമവനം റുഖയ്യ ഉല്ല 
നീര്. ആഅനുപായ്യതെനറവാവ ദുർമ്ാമി ആയ്യമില്ലത്തവന്ും 
രീരമില്ലത്തേയനും, ദുദ്ലലാമ്മയനെന്രവവ ദൂി്ൂമിയങ്ാം ദുര്ബ്ം 
കായിരന്നവിററ ഉടയേനെന്രവവ [ഇവഭം[1₹ ലിഷയത്തില്നിന് 
കൂടത്തിക്കളയടപ്പുവിമവഭരന്റവാവ.% ഇവിരണ്ടു ഗണത്തിനുടയ വിപ 
ഭീതത്തില് പീഡീയന്ം കര്ശനീയനുമാം. അനപാ്യവിപരീതം 
്യമാമ്രയം? അറ. കെടമുട്ട പ്സപ്പേരമവ൯_പീഡനീ 
൯. വിഡ്യലമ്യി്തിനടയ വിപീതം ബലവഭധിഗ്യം. അന് 

നി? 
ക 
യത്ര 0. 
തുട 10.0. 
തം ൮ 
1 വയ ച്ചില്, പീഡി, കയില് ഇങ്ങെന 

(കളില് മാനില വിഭ സനം മളിലിളുട 
19. പം അങ്ങി ങി പേര് പകര്്പുളിലില 

പേനാ" എനാ മത 
അ ഖള്ുവാന് അഫിജുവര്, "പീഡിയ ലിവ 
യ് 



൭. പ്രക. ശ്യായാമിം, 79 
കര്ശസീയന്_ധനും കൊംിതു, ഐന് നാലു ഭാതി അരിപിശേ 
ങ്ങെള ചാല്ലിു. 

,സ്താല് മിത്രമരിമിത്രം മിത്രമിത്രം അരിിതരമിത്രം 
ചാേന്തജ്യയേണ ഭൂമീനാം പ്രസയതേ പരസ്താല്. പശ്ചാ 
പരര്ജ്ണരിഗരഫേ ആമ്രനഃ പാര്ഷ്ണ്ിഗരഹോസാര ആശ്ര. 
ഭാസധരര ജതി. 

ഭൂമ്യനുന്തര॥ പ്രക്ത്യമിതരഃ ശൂല്യാരിജന സജ 
പവിരുദ്ധോ വിരോധയിതാ വാ കൃത്രിമ. 

ഭൂമയകന്തേരം പ്രകൃതിം മാതാപിതൃസംബന്ധം 
സഹജ ധനുജീവിതഹേതോര്രോിതം കൃതരിമമിതി. 

(രതുരിനനനതുട മിത മിത്നനുന്മടം അരിടിയഡ യ അവ 
ഇന്ത മിതി; [അവനനന്തന് അഭിമിയമിയ൯[-ഏഷറി 
ജനെ ഭൂമികുടുത്തതും വിജിഗീിന്ും മനോ രാളക്കേളേ 
അവൻ) പിനല്കോര്, പഠക്്ിഹേന്ാ, ആനാ, പര് 

രം 
ണ്ടെ 90൬0. 

ക മളടകളില് ഇളം 
ക. കാജു കന പിിളയ്വ എറ പിര ജം 

അലര് രജ തീ. 



മ ഭാഭായലിയം ൦ ോശവൃത്മി] 
തിസ [ഭയസോഡ്ിലം ഏര് ജ്യ ഭൂമിക 
ഭമ്ത്താര്മളര്._എന്റിജനെ ശെരാജമണ്ഡേലപി* 

ഇനി അരളി ശയമിതനതേടെ അവാന്തരമ്മം ചൊ 
ഭില്ടിജു. 2*പത്യിയനം, തല്യാടിനനുമെനന്റിജവര് സജ 
(ൃക്കാം. പ്രർത്യമിയനാവോന് തനികാവ. ഇയം 
ീയോന് തന്കല്തിലൊള്ളവന്, ജയടിനിാനയമമ 
(ഖ൯. അപ്പഭാധ മചെയുപ്പടമവന്ം, അപഭാധം മചയ്കവനും ൂയിമ 
ക് 

രൂ്യകാന്തരമായൊളള* പരളതിരിയമം! മതാപിതുസബേന്ധ! 
ലേ തമി്ടം സംമി(ൂമുയോതു, മാത്റപിതുസംബന്ധ 
വിജ മാതുലാദികളടം പിതുഷപസ്രിാടികളും* നം നിമിത്ത 
ജും ലീന് ജിമിക്മമായും ആൂികി൯റവര് ൃത്രിമമിതനാലോ 

വം 
ലയ ൮0. 
ച യിലെ യും എകെ 
കം മകളില് ഇം 
9 പി നയിൽ ടൽ മും ടിന് ഇങ്ങനെ അപര് 

പിക പള്പ്പ്, 
_ പിഭിിഷയിയം മമ്ത ദാഭയിലളളയര് ഏനു പക ന്ന പാതക പോ ്യൂാഷയോരായികഷോ മൂ ൽ ജാഷിിലാ വൃജു. 

0 ഭ്ള് ഭയയവാഭവര് എ മോര് 
9. ഫിലി ഭി സിഡ ഭടിലില് മ് 
0 ചരങ്ങളും മൂ 



പ്രമ. ശ്യയയികം റി 
അരിവിജിമിഷേര്ൂമയനുന്തര!, സംഹതാസംഹരു. 

യോരന്ഗ്രഫസമത്ഥോ, നിഗ്രഫേ ചാസേംഫതയോര്, 
ഷ്യ. 
അിവിജിയീയുമധ്യാനം ബഹിഃ പ്രകൃതിയോ, ബല. 

വത്തര, സംഫതാസംഫതാനാം അരിവിജികീഷുമ്യേ.. 
നോം അനുഗ്രഹ സമത്ോം നിഗ്രഹ ചേഹ... 

ഇനി മധ്യമമൌല്െഡ്ലിന്റിു. അടിക്കും വിിശീഷുയവിനുക്കം 
ഭൂപ്യന്തനോ ഇിപ്പിയ. അഭിവിജിഗീഷുക്കം തമില് പിഗഷി 
ചചിരിക്കിലും സന്ധി ചെയ്തിടിക്കിലും അന്ധഗരഷം ചെയ്വാന് സമതല 
അായിളിരിപ്പിയ. അരം വിധാഷില്ചിരികകം നാം നിഗഫിക്ഷവും 
കററിടിപ്പിത? അവന് മദ്യയമനാേന്. 

അരിക്കും ലിഭിനീഷ്യവിനുക്ക! പ്രാക്ിടിപ്പോനെന്റവാം 
ഭമവക്കതാന് ഇരുവക്തോന് പുറ്തിരി്പോന്1. പ്രഭതികളില് ക്കം 
ഭീഷ ചത്ത പ്രതൂതികളുവോര് അഭിവിടിഗീപുക്കളില് 

ര കയം നള വേങ്ങ വ്യൂോമയികറ മൂലം മന 

9) ജി, ഭാഭമലയഘില് കിം കാം കാട്ടില്, കാടിയും. 
2 ക്കാന് മിക. പേ വാം ടിയു 

ലം. യക ചയത എനാകേണമാണ്ടം (0 ഭം യ ജംം 



മുള ജാകി 1 യോനി] 

കാട്ടില് പയം ഡോം പെരുക ഉടയേനായിടിപ്പിതു. അരിപ്പ 
തികം തമ്മില് സേതായിടിക്കിലും വിഗരിച്ചിരികകിചും അന 
ിപ്പന്ദള് സമതിനോയിരിരിപ്പിയ അവന് മദ്സീരവാവോന്. 

൪ പശേേപ്രകതി മൊല്ലീതു 

ല്ല എനി വേമ, പകചകളില് ഇള ജി 
ിരുമത്മോള് സാിഭപതാലും ഇടലി അവ ജര്രഫിപ്പാന് കുള 
ചരം ശിര നിന് കഴ എനാണ്: മുഖാ 

ചം ഇഷ ഷം സ ബിനിഷ് 
അപി ലിയ ലം ൮ സ്ന ട് ഏന്ന ലേഖനം നോക 
പം, വി 0100-42. രൂ ഘോഷ യയ 

ര നി] 
|) നി 
രരം കം ടു 
രം ഭം ലി 
രരിരം യ തു 
ര അനിയ അച ചു 
(൬ വ ിഥല് റിം ഭം പിജി) 
തി ടം ) 
൫ യാസ ദരം ി 
30 അതവര് ൫൭% 1] 
ന] വം രിള 
4) ഭി രം യി 
(ഭാര മക (ലി) ബനു അഭമവക്കിൽ 

പസങ്ക വൃണം 
സായി സംി്ചും യ. ഷോകള് ലിയു പരിലാല്ിടണ്ം 



0.പ്രക. നവ്യായാമികം, [7 

വിജിമീഷര് മിത്രം മിത്രമിത്രം വ്യവ പ്രകൃതയ... 
സതി. താഃ പഞ്ചഭിരമാത്യജനപ്ദേര്ശകോശഭണ്ഡ.. 
പ്രകൃതിമിരേകൈകശഃ സംയുക്താ മണ്ഡലമഷ്ഠാശേകം 
വേതി. അനോന മണ്ഡേലപ്ൃഥം വ്യാധ്യാതേം അരി. 
ധ്യുമോദേസീനനാനാം. 

ഇനി ചയുര്മണ്ഡേസദകജപം ചൊ്ലിന്രിയ:--പിടിഗീഷം 
അവയ മിയ൯ം മിത്രമിര൯ എന്൨ ൪൨ പുളതികഠം, ഒഴ 
ആധി അാത്്യേജനപമര്ഗകോശണ്ഡേകമന്ററ അയ്യഞ്ു ര്യ 
പ്രഭൂതികാം ത്േന്റിനെ ലിഭിഗീഫുമ്ഡോലം അജ്റാടപ്രകുതികമാ 
തു. ഇല്ണ്ണൂമേ അഭിമധ്യമാഭാസീനയാര്മഡ്വേലമളും അഷ്ണമ 
പ്രകൂതികമമമമോവ കണ്ടുകൊംകി 

ഏവം ചതുമ്മണ്ഡലസംക്ഷേപഴ, പൊദശരാജപ്രകൃ-- 

തയ്യ ജഷ്കിൽ ഭവയപ്രകൃതയഃ, സങക്ഷേപേണ ഒപി. 
അപ്ലൂതി. 

ര ടിയിടിലിുയയോള് ൮, 1, ശ്ന്ധമിലും ജോല നും 

ര വിഷവും ജഭാലയാഭിപകും ചേ പോ 
ിപങ്ചനള പ്ര. ആഭ 
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തുമ്മസ്ഡലസക്ഷേപഥ? ചൊല്ലീതു. ഇപ്പോന് എഴുപതു 
ടു പ്രുതിയമോറ ലൊളിന്റിതു?*. പ്തിരണ്ടു രാജപ്രളതികമു 
ത്തി കു ദാ്യപ്രകൃതികാം; പന്തിരവകിമായ് ദൂ 
പ്രകതികാം അുപയ്. പന്തിരവരം ക്ട എടടപത്തി്ടും 
ചാള. 

തസോം യഥാസ്വം സമ്പ 

ശരക്തി$ സിദ്ധിശ്ച. ബലം ശക്തി സുഖം സിദ്ധിം 

ശക്തി സ്്രിഡിചാ__ഞൊനബലം മന്രശക്തി കോശം 
ഭണ്ഡബലം പ്രൂശക്തില വിക്രബലമത്സാഹശക്കി9. 

ഏവം സിദ്ധി സൂ!ചൈവ._മയ്തരശക്തിസാ്യാ മന 
സിദ്ധിം പ്രഭൂശക്തിസാധ്യം പ്രളസിദ്ധിം, ഉത്സാഹ 
ശരക്തിസാധ്യാ ഉത്ധാഹസിദ്ധിരിതി. 

പ്രകതികളുടയേ സദ്ധത്തുകാം തമക്ഷാമതവു കീം “പരതി 
(സ്ധമ എന്നിട സ്്തില് ചോല്ലീയ. 

ര ചില അം ജയം ഉമോസിയന് ഇവര സംകിലപവിവട 
കം ഉട പര് ചില പ്പുകളിലില 

ടിക പ്രണ. 
വിടെ ആമ ഒഘയ്കഭിക അപ് 
കൂടില് എടി, മകം വം എം ചേ 2 
കം 



രിക ശമഡ്യായാമികം മട 

നി ശക്തിയും സിിയും ചൊ്ലിന്റിു-_.ശകതിപിതു 
(ബം. ബലമായിതു ജ്ോനാഭികളുേ യേഴഗക്ഷോമസാധനസധമതില്ം. 
ഖം സിികാധിതു. 

(കതി മുന് ജാതി. മന്ത്രശക്തി യിരു ജര്മായമലലം കോ 
ണ്ഡബബലം പ്രഭശതിയാവിതു; ികൂമബലം ഉദ്സാഹശകതിയാവിതു, 

ല്ണു്മ സിക്ിയം മുറ ജാതി. മന്ത്രശകതികൊങ്ടു സാധി 
ക്കിന്റിതു മന്്രസിദി; പ്രദശകതി [കൊണ്ടു]? സാധിക്കിന്റിു 
പ്രടസിജി; ഉത്സാഥശക് തി (കൊണ്ടി? സ്ാിക്കിരിതു ഉത്സ 
സിജി. 

താഭിരമ്യച്ചിതോ ജുയോന് ഭവതി. അപചിതോ 
ലീന, ശൂല്യശക്തി% സമാ. തസ്താ്ഛുകിതിം സിദ്ധിം 
ച ഘടേതാത്മന്യാവേശയിതും. സാധാരണോ വാ ഭവ്യ 

പ്രകൃതിഷാനുന്തജ്യയേണ ശിചവശേനു വ. ഉഷ്യാമി.. 
രയം വല്യ്പകഷ്ടം യത്തേതം 

ഇല്ലോന്ന ശര് തി പെരുക ഉടയവന് ദ്്യായരറം ചുര്കൊമുമ. 
ല് ഫീ. തുദ്യശക് തിയായോള്ളവ സമന്ം ആകിന്റമ 
ജല് ശക തിയും സിമിയും തന്നില് പെരക്വാനായ് ക്കൊണ്ടു ഉത്സാ 

നി 

ലും ആ പം ചക്കിയും 
തിണ എനനും 
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ക്കേ ലിഭജിഗീ. അറിറിയെ സാധഭണമായെമ് ദ്രവ്യ 
കൃതികളില് കീപചെന്ന ൂമത്തിനാല് മുന്നം അമാത്യേയില്ം പിമെന്ന 
പ്തില്! ഏിരിഖണ്ണം കൂമത്താല് ശകതിസിികളുമളലാക്കാന് 
ചസാിച്ചലേമമയും. അറിറിയം അമാത്യികളില് ഗ്രജാന. യ 
കവനില് മന്നം ശക് തിസിജി ് ക്ഷേവാന ഉത്സാില്ലാലമമയും. 
,അന്റിഭയ ദൂഷ്യ ?ക്കൊണ്ടും ശ്ക്മളക്കൊണ്ടും ശ്ൂവിനദയേ 
സികെ ആയ്രമിച്ചുഭകൊറംവാന് മത്സാിപ്പി 

രി വാ പാശ്യേല്._.'അമിത്രോ മേ ശകതിയുക് തേ 
പരശശണ്ഡപരതേഷ്യാര്ത്ഥ്ടണൈഃ പ്രകൃതിരുപഫനി- 
തിം സിദ്ധിയുകതോ വാ ശൂയാര്യതമമ്യസ്ത്രീിഃ 
പ്രമാദം ജമിഷ്യതി, സ വിരക"രപ്രകൃതിരുപക്ഷീണഃ 
പ്രമത്തോ വം സാദ്യോ മേ ഭവിഷ്യതി, വിഗ്രഹാരി... 
രുകിതോ വര സവസസന്ദോഫേനൈകസ്വോ ദുര്ഗസ്ഥോ 
പഠ സ്ഥാസ്യതി, സസംഹിതസൈന്യോ മിത്രര്മവി- 
രുകതഃ സമധ്യോ മേ മവിഷ്യതി, ബലവാന് വം 
രാജാ പരതഃ ശത്രമ്ലേത്തുകാമ തമ്ിട്യ ൯ മാരച്ഛു1.. 
യാല് ഇതി, “ബലവതാപ്രത്ഥിതസ്യ മേ വിചപന്ന.. 
കമമാരമസ്ധയ വഠ സാഫായ്യം ഭസ്്യേതി മജയമലിപ"സം- 
യാം ചോതി, ഏവമാടിഷയ കാരണേഷുയ അമിതരസ്യപി 
കീതിം സിദ്ധിം ചേല്ലേല്ം. 

സ ിിൽ 0. ഇതിലും ഇങ്ങടെ കാണന 
ഘടം 
കച്ച 
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അതിന്പവാടാ_'എന്നുടയ ശയ ശക്തിയുകനോിട്ട് വക 
പരരേഷ്മം ഭണ്ഡപേഷ്യുമം അത്ദൂഷണങ്ങളയും!! കൊണ്ടു പ്രകൃതി 
കകൊടുത്ുകളയും' ൭൯൨ തോന്വകിലും, അറിയ “സിയ 
ലി ിരായാട്ടിനാലും മൂതിനലം, സ്വേത്തിനാലും സ്്രീകം പഴി 
മേലും പ്രമാ ല്ല 4മേന്൨ തോന്റിലം, അന്റിയെ "പിക 
പ്രതതിയിട്ടു താന് ഉപര്ജീണനായിട്ട താന് എനക്ക്: സാധ്യ 
മന്൨ തോന്റിലും, അറിയ 'എന്നാല് യുത്ിന്നായ സിജി 
ക്പ്പെര്വന് തന്നടയ പട എല്ലാകൊണ്ടു മിതരമര്ഗ്ൂജികഷ്ില്റിയെ 
തനിയേ നിയ അഃപ്പാഠം പടയും പുരു്ജി മിയമൂള്സാഭികളുമിന്റിയെ 
ഇന്നവസ്ഥയില് എനന! സാധയനാ'ഭമന്൨ തോദിരകിലും, അന്റി 
(യെ എന്നുടയ മിത്രനായിരുന്ന ജാറ ബലവാനോയോളവ൯ നക്ഷ 
ന്നലെ ശരൂവികകര കരയേററി*ക്കളത്തോല് പിന്നെ ഏന്നും 
വജ ്മദിവ തോന്റിലും അന് റിയ അലവാനായെ്ള ൧ മേന്നോട" 

കൈ ജക വ 
നി 
ക 6 
ളു എനിക മകളില് എലം ൂഖള്ത 

(9 ടിക എന വിവ 
ക പ്രാപി. ബസ് 
0 ഇടി്ില് കയി. ഇടക ക) ജും എമ പഠ 

പിടിം. 
(൭. എനാല് ആല്ല എറ മല് 
ക അാ്ില്തി ആടുക പം പോകും വന്ന് 
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(ഭാം പ്രാത്ിച്ടയ്ുെല്ലു, കമമാംര്്ങമം!! പിചു" കിയ 
ജിന്നോ, എനുക്ഷഴ പിഴച്ചാല് തന്േലും ഖലല്ൂഭമന് 
രതി തുണചെയ്യു്മെന്൨ തോന്റിലും, അറിയെ 'മധ്യമന് മേല് 
എന്നുടയ മഡ്വേലം കൊംവാന് നിനോ തനക്ഷ തുണ 
ജം മന്റി ജോതി കാടണങ്ജാം തോന്വകില് ശമൂഖിന്നും ശതി 
സിജികളിയിതു.*: അവനുടയ ശക തികം ചിനക്ഷവാ൯ ഉത്സ 
(ഫിയാത ഉപ്േക്ഷിചചിടിരിപ്പിതന്റവാവ. 

ശോക 

നേമിമേകാന്തരാന് രാജ്ഞി 
കൃത്വം ചാനുത്തരാന് അരാ 
നാരി മത്മോനു മായച്ഛേല് 
നേത പ്രകൃതിമണ്ഡലേ. 

റ ര്ങ ം 

0 മാജി മയജിച സഭാം കത യമ ആവശ്യം വ 
ധം പായും യര് എം ബല ആധഡിുയോ എസ 
ടി 

ക. വാക്യം ഭിം, ഭവാനി വ്യാജ വരനായ 
കം വിം പോ 

. കളുഡിയ ശകിഡികികമം ഷോള് അരലഭയ്ും (ഡു രം എ, 40 പേപിം (1.1. 
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കാതില: ലംശേര്ജമണ്ഡലത്തിനു ഭനതാവാിടിന്ത 

ിഭിഗീഷ ഏകാന്തമാം മിക്ക മിയ 
ച്യ് അനന്തരോജോക്കളെ__ടടത്ത: ഭടോക്ക. 
അട മാകമച്ചയത, തന്നെ നാഭിയലിയ്] കളിപ്പിയ. ഇവയ്ണം ൭ 
ണ്ഡ ര ചാരമായ് കജിപ്പിതെന്ദവാ. േന്റാല് സിജി 
ജിതു. 

ളക. 

ക്യ ഫ്യപഹിതഃ ശര... 
ന്നതുര് മിയസ്്യ ചോഭയേഃ 
ച്ഛേ പീഡനീയോ വാ 
ബലവാപ്പി ജായതേ. 

ഷു 6. 

കോമാ ടിക, അകോള 10. 

ക. നിം 

രം പരിക. 

രം ചകിം അിം 

[1 
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ൂാകാതിി:__നേതവിനടം മിതരനോട$ം ശവി ഇട 
കൂടകൊണ്ടോി ഉപ്ചിതനമായ' ബഡവനമായിരിപ്പോേ കിലും 
കല്ലേഭ്യനാവിതുതാന്ം പിഡനീനാവിതുതാന് ഇട്ടിലോന്ര 
കൂടിയും. 

(കമല്യയോമമകിന്റ അദ്യയേമു* മ്ഡലയോനി* ആയയകിന്റ 

അധികരണമും മുടിഞ്ഞിതു. 

കിള ൭. 
പിള മിയയും ജയവിൽ മൂരി ആകകിടോള്ം 

വം പം ഇ ക യ്ക 

ചരലും ധര 
ളിരനേര്ന്ഥിക 
യാര് വിച 

ര കാക ൮2% 1.49. മാടെ ചേത ശുപലും കാനകള് ഉപ 
ഡേ 



അധികരണം ഏഴ് --ഷാഡ്ഗുണ്യം, 

പ്രക. 98, 99, ഷാഡ് ഗുണ്യൂസമുദ്ദേശമ, 

ക്ഷയസ്ഥാനവുദ്ധിനിശ്ചയശ്ച. 

1: ഷാഡ്ഗുണ്വയസമദ്ദേശഃ.] 

ഷാഡധ"ഗുണ്യസ്യ പ്രകൃതിമണ്ഡലം യോനി. 

"ഷാഡ് രണ്ട്യസമുള്ദേശം' എന്മിതു സ്പൂ. സാദപേണ്ൃത്തിന്ു 
9 സക്ഷോപം ഷാംബ്യസമളട മാവു. അന്റിയെ പൂദ്ലപക്ഷ 
കടവില് സ്വസിോന്സ്ഥാപസമാകിലുമാകം പ്പ 
പക്ഷം, 'ദ്വ്യരിത വാര്യ രി ജോതി. സിാന്തം, 
അത്തം ത്ത 
രിള ഇതാിലുമാക സ്ട്േശം, ഷാംഗുണ്യസല്േര; ചൊല്ലിന്റി 

0 അഭിന സംഭ സ്ഥാപനം അം കളി 
രം, 1-4, ടിക ഡിം ബേ ക്ഷി 

നം, നിമിത 1, 10. 2. ലിഷ ജയ 1. (മം 19940, മി. 
06. പരവും ലൈകും കിള ആകം ച 

ളം ഇക്യു 
ലമ വിലയ 



28 ജാഷാകടലിരം യ ഘാഡ്ട്ണ്യി 

തിയു സൂത്രം. സബന്ധമാഡിതു_കവമാനുഷങ്ങളുേ 
സ്വരൂപം കീം ചൊല്ലി. അതിനില് അചിജ്ലം ദൈവം, ഷിന്്യം 
നഷ ഷിന്മിക്ഷമാവേ ഷാഗണ്യോപേശം കൊണ്ടു മാല്ിവരി 
തോധിതു അധികണസബേഡ്മാവി 
യയോമയോയ്യയോതിം ഷാറംഥഞ്യം' ൭൯൨ ചൊല്ലു. ഇപ്പേറം ഷാം 

ബ്ിമാമാഡ് ചൊഴ്ലിന്റിതെത്ിതു സംബന്ധം. മണ്വലയോനിക്കന 
അരം ഷാമപുബ്്ൂം ല്ില്റതായിതും മണ്ഡലം ഷാമഗ്ബ്ലിര 
കണജമാകിന്റമയാല്. 

.കീെ പ്രികരണത്തില് (ശമ 

(ഇപതിമം "ഷാം പ്രതി യോനിം എറ 
(൮0൨4 [ശേ ആറ ഗുണങ്ങാം!. പ്രകൂതിമഡ്വഖമാവിതു 
വമ്യോമിസച്പ്രൂതിയം ാംശേഭമണ്ഡല്[വുി* ഇപിരണടം 
ാമംഗുണ്ബയതിന്നു മോനി ജോ. 

ളും ൭.൭ 
കം ിഷസലാണിള. 
ലം രസമായി എനാ ടി യേങളു അമികണ 

ടര കാടി ശിച്ച ദോന 

ച ഇല്ലം ഷായും ഭു പഠനനം. ആം. ആ 
യ (ആമ) പിര്കാലയ്ു വെ ഷിക 

ടാം ജേസി എന യസ സുതുമി ഇ ഭൂഡിക 

പച്ചില 
രം ഷം എന്ത മളക 



8.99. പ്രക. ഷാലു ക്ഷയധാനേംപയയം 283. 
*സന്ധിവിഗ്രഫയസേന്യയായ,സംശ്രയദധാലീഭാവാഃ 

ഷഡ്വേ"ഗുണ്ും; ഇത്യാചാജ്യ 

4മൈശുഞചു?മിതി വരേവ്യഷി, സന്ധിവിഗ്രഹം 
ഭ്യംം ഹി ജോഡഗുണ്യം സംപട്യത ഇതി. 

*ജാഡാ"ഗുണ്യര്മവൈതദ" അവസ്ഥാ ഇതി 
കലയ. 

ആറ ഗുണമേ ശ്ശവേനിറാല്._സന്ധി, ലീം, ജനേ, 
ആസനം, സജ്തേയം, ദ്ധൈധീഭാവം മ്രേ൯റിവാവ ഗു അങ്കളെന്റാചാ്യയ 

(മാര് ചൊല്ലേഡിതു. 

ഉണ്ട! ഗുണമെന്വ വാത്യരധി? ചെബ്ലുധിതു. സന്ധിലിധ 
ങ്ങളിലേ അഭപ്ൂടം മ ഗണം നാലും, അസമും സവയമും 
സന്ധിജിലകപ്പൂടം, യനം വിയയലാത്തിലര്പ്പുടം, മെദധീമാവമിം 
്ജിലുമപ്പടി* ആദില്റമയാല് സന്ധിവിഗഫമം ഇര്ജേമേ 
പ്രാന്ഗുണങ്ങാം മേവ ഉച്പക്ഷം. 

ര്്ക . 
കം 
നി 
എവ (ലും 4. ജും ജവ 
വയ പിയിലും (അയാ പട്ടി രോക്കം 

ം, ഇട വായും ഴി യം ലിഇഹരമില് എന്ന മര്വാ മതു 
ത്തുക 



മ ലം [൨ അഡ്ഥണ്] 

(അമര അവസ്ഥാദ്ത്തിനാല് ഭിന്ന 
എനര ചണേഖ്ലന് പി അവസ്ഥാടമാപിതു സ്വരൂപ 
പി 

തത്ര__പണബനസ്ധഃ സന്ധി; അപകാരോ വിഗ്രഹ 
ഉപേക്ഷണമാസനം; അഭ്യച്ചയോ യാനം പരാട്ലയണം 
സംശയ സന്ധിവിഗ്രഹോപാടാനും ദൈധിഭാവഴം 
ഇതി ഷഡ? ഗ്രണാ 

പ്പോ അവാവം" ചൊല്ലിന്റിതു 

൫ പ്രബന്ധ സസ്ധി' എസി, ്ഡ, പ 
ഉഖററില് ഒന. കെടടകകമോര. മല്ലി? സത്്യശപഥാമികാം മെയ 
മരിയം കഷയ്താിയ തഭവിതെ ൯ ദൂഡീകടിക്കമതു സ്ധി, 
ആവിതു. 

ങ്ങള് ആരു ഭനഭാമന ാര്പള 

രം. ലായ ഉ ഡി എ എവ 
ലും ഉണ വിം 
അവനാ മുര! സർ. 
നി 

ക 



ഒ, 9. പ്ര. ഷാഡ്ഥണ്വുസമുദ്ദേശ, കജയസ്ധാനം..യവം മട 

(൭ ഫീമംമാഷിതു.__ശരലിനുടെ ദേശത്തു കെടചുട ആഭികാം 
േയത്ക അവനെ ്രോഫികഷമതു പിഗുമാധിതു. 

(0) ആസനം സന്ധികളെ പ്രയോഗമാഴിഞ്ിടടിിക്കമതു. 
(0 'അലയച്ചയം ജേം അഭ്യല്യമാവിതു-_ശമതി്േകോലം 

ദീകളൂയേ അതിശയയോഗം അല്ുലുഖമാപിയ. അയ്യ ജനത്തിന്നു 
കാണേമോയി, ഉപരില്ലു ജനേമമന്വ ചോരി 

(൦0 പാളം സഭ്യ'മേന്റവാവം തന്നും മക്കയും ഭൂ 
ുമെന്റി്തതയും, ഭവലവാനായൊേനൊരേ ഭാജോവിനില് അല്ലി 
ച്ിതു, ശതി നിമിത്തമായും സിലി നിമിത്മമായു 
മാദിതു. 

0 ല്യം ബിയിലെ ടം സവകഴിളുലാ 
രം (ളത്തം “ണ്ടു അടകന് മഷ്യിമിൽല് വാക്കോ 

അദ്പ്ുടം പയ ഇത്തിരി ശവ്യോഴ സൃ 
റി ജെയ മാത? ടഗം ചെയുനത് ഭാകം ഖം എടം 
ളം 

എ ലലിോര് ഷാള് 
ജോതം സല 

കം ടേ 



മുട മയം റ] 

പരസ്ത്രോദ്ധീയമാനഃ സന്ദധിത. 
അദ്യ ച്ിയമാനോ വിഗ്ൃഫ് നീയാ. 

ടന മാം പരോം നാഹം പരം, ഉപയ 
ഇത്യസീത, 

ഗരണാതിശയയുക്തോ യായാരി. 

ശരക്തിഫീനഃ സംശ്രയേത. 

സഹായസാദ്യേ കായ ദധിരാവം ഗലച്ഛേല് 

ഇതി ഗുണാവസ്ഥാപനം, 

ഇനി ചൊന്ന നങ്ങ പ്രോഗിപ്പാന് ലിഷയം ലെഴ്ലില് 
രി-പനില് താന് കറാത്ജു തോന്വകില് പരന് തന്നോടേ സന്ധ 
ചളു ചെ്തുകഷംവിു 

്രരരില്ക്കാട്ടില് തനക്ഷ പേരക്കമണ്ടോകില് വിഗ്രഹം ചെള്ളിയ 
നക്കും പടയേജി/; ചെളപ്പുട; പരനുമെന്മേ വ്ുട 

ഭതിന്൨ തോന്വകില്/4 ആസനമനാഴ്ടി്പിയു 

ര ഘവര റ0.. 

0, നിജു പേജും പ ഏഴും ി്ലാന് സാലു ഏട 
കാടിയും ചേളച്ം ലപ്പടാ എന്നി രൂപ 
പകം വില് ഴ്ക എനന അഭയം ഡഡപ്പോരന് എന്നു എറി ന്നേ വണ; കാമം ഉലയുക ചെങ്ക 
കം മട "വാമ ൩. 2൮) ദ ലളി നോക 
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പനില്ക്കാട്ില് ഗുണതിശയം തനക്കൊണ്ടന്ര തോവറകില് 
ജയേമയഴ്ിപ്പിയ. ഗുണാതിശയമാപിതു “അഭിയസ്യേല്കമ്മതതില് 10 
ചോള്ലിന്റ ശക്തിശകാലാടികരം. 

സദ്യഥാ ശക് തിഫീനനംകില് സഗ്രയം ചെയ് ഡിയു. ഗുരു 
(ലിനെ തിഷ്യനാ്ി്പോമക്ഷേണകക്ം ബലവാനെ ആശ്ിപ്പിതു. 
അഞ്ജന നിന്നാല് തന്ന് കമ്മാര പി ഭാത 

സേസാല്യം കാമന് തോന്വകില് ടൈപധീഭവം 
ചയ്വിഇു 

ഏന്റിലണ്ണം വിഷത്തനാലും ഭവ ഗുണങ്ജകതു യിന് 

എന്റി്ങനെ ഷാവഫണ്ചയസമുള്ദമാകിന്റ 
സൂം മടിഞ്ഞിരു. 

[2. ക്ഷയസ്ഥാനവൃദ്ധിനിശ്ചയഃ.] 

തേഷാം യസ്ത്രില് വാ ഗുണേ സ്ഥിതഃ പശ്യ, 
*ഇഫസ്ഥ॥ ശക്ഷ്യാമി ദുര്ഗസേതുകമ്മംവണിക്പഥ.. 
ശരന്്യനിവേശം ഖനിരൂവ്യം ഫസ്ത്രവന കര്മ്മാണ്്യാതമന 

0 കടേ 9. 



മുളള ചാഷവകെേലിയം ര ഷാഡ്ഥണ്ുളി 

പ്രവത്തയിതും, പരസ്യ ചൈതാനി കമ്മാണ്യപഫന്തും 
ഇതി തമാതിഷ്േരിം, സഃ വൃദ്ധി, 
4ആശുതരാ മേ വൃദ്ധി ഭൂയസ്തരാ വൃ്ധ്യയേതരാ വ, 

ഭവിഷ്യതി, വിപരീതം പരസ്ധ്യ; ഇതി ഞര പര. 
ൃശ്ധിമപേക്ഷേത. 
ഗുല്യകാലഫലോയോയം വൃഭ്ധര സന്ധിമപേയാല്. 

യസ്ഥാനവൃിനിശ്ഖയം' ഏത്ചിതു സ്പത്രം. ക്ഷയമോധിതു 
മോശണ്ഡേ്കളയേ മുക്കം. സ്ഥാനമായി തു സമ്യവസ്ഥേപ് 
വൃജിലാിതു കോശണ്ഡേങ്ങളുയേ പൊക, നിശ്ധയമാഡിതു അവി 
(രിന സ്വരൂപഠവേധാണോോ. അതു ഭച്ലിന്റികതധിതു സൂഃ 
(തിം. സബന്ധമാലിതു-__കീംം ആവ ണലരമച്ലൊല്ീത. ഇപ്പോ 
,അവിററിന്നു ഫലമായിരനന തഅയസ്ഥാനപ്ികളുയ സ്വരൂപ 
രണം മല്ലിന്റിതെമ്പിതു സംബന്ധം, മൂന്റിലും, സ്ൂത്തില് 
പൂജി പിന്നെ ല്ലി താകിലുഫ്ം പ്രധാനമാജിട്ടം മംഗമ്കമയിട്ടം 
ദ്ധി മുന്നം ചൊല്ലിന്റിതു 

/അഴ്ണമാറിലും യാതൊരു ഗണം അനുശ്ഠിച്ചാല് എനക്കു ഗു 
സേതുകമ്മം, വണികിപഥം, ഗൂുന്തിവേം, ഖദിദ്്യവനകമ്മംം 
യ്ക്രിഡനം മന്റിഞജതി" കമ്മം കൊളോ പരമനെ ഒട്ടോയ് 

നി 
0 മ ആകിലും 0. 
& യി ര്റിാടി 0.1. 
കി കാളം 0. 



കയസ്ഥാനംയശ്ചം 288 99. പ്രക. ഘാഡ്ഥണ്യസമാ! 

കുമാ ഏറി തോദുപിതും ഏൃഖില് അച്ൃണമന്ിപ്പിതു 
(അതു ൃിയാവിഇു. അമു വ്യിറിമിക്തമായി! ഉപചരിച്ിട്് 7 
(അതിനയേ വൃദധിയെന്വ ലൊമ്ലിന്റിതു!. ൃദ്ധിയാവിതു കീം ചെന്നേ 
ശക്തിസി്ധികാം 

പരനദടെ വ്ൃഷ്ധി ഉപ്േക്ഷിപ്പാന് വിഷയം ചൊല്ലി൯റിു. 
(എന കുടുകി മയി വര പന്നു" പലബാം കൂടി വവതു" 
ര്റ വിഷയം വ്യ ഇജ്? തിം മരക്കല 
കിലും, എനക്കു പൊക വം, പന്ത മുത്്ിവരും തന്റ. 
തോന്റിചും; അന്റിയെ ഇടേടിന് ഭമകടിവിമിലം എന്നടയ 

നി 
ര ര്്ള ം 
ജത ൫ 
നി 
യം 
5, പടെ ഇം കെ കിളുകയയം (ടട കോള ആകാം 

ര പി പാന 



ടം കലിയും നി 

ഷി അനുബന്ധിനിയായി* വജ [പരന്ന അനനബന്ധിനിയയ് 
രം എന്. തോന്വഭിലും_ഇര വിഷയങ്ങളില് പരന 
ദി മുപക്ഷിപ്പിള തേന്റവാവ, അവനുടയ ലയി കെടപ്പോന് 
ത്സ)ഷി?യംതൊഴിപിളു.ം 

തന്നഭയ ദ്ൃദ്ധി കേരാതൊഴിവനോയ്' വേണ്ടിന്റിു__ഇത 
കം പ്ൃ്ധി തു്യകാലമും:? തുമല്യോടയമാജിഭിക്കില് സന്ധി 
ഭമയ്വിതു. ന്റിങ്ങനെ ല്ൃദ്ധി ചേളീയു. 

യസ്ത്രീന് വ ഗുണേ സ്ഥിതഃ സ്വകമ്മണാമുപഘതേം 
പരശ്ചയേല്ം, നേതര്ധ്യം തസ്തരിന്ന തിഷ്േല്. ഏഷ ക്ഷയ. 

*ചിരതരേണാല്ലതരം വൃധ്യയേത്രരം വാ ക്ഷേഷ്്യം 
വിപരീതം പരഃ? ഇതി മഞ്ഞാത്വാ കഷയയമപേക്ഷേത. 

തുല്യകാലഫലോദയേ ൮0 ക്ജയേ സന്ധിമുപേയാരി. 

ജസ്ത്ില് വം ഗ്രേ സ്ഥിതഃ സ്വകമ്മവയഭ്ധിം ക്ഷയം 
വ നമമിചശ്യേഭതര് സ്ഥാനം. 

ന്രസ്വതരം വൃദ്ധയയേത്തരം വം സ്ഥാസ്യാമി, വിപ 
തീതം പര? ഇതി ജ്ഞോതവ സ്ഥായമുപപേക്ഷേത. 

പി 
ക ചപ്പല് വിട പര ലി ഉന്തുക സരം 

9, 4യലവും: എനന വില 
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*തുല്യകലേഫലോദയേ വാ സ്ഥായേ സന്ധിമപേ.. 
യദ? ഇത്യാചയ്യോ 

€നൈതഭിോകിതം? ഇതി കല്യ. 

ഇരി ക്ഷയം ചെഴല്ലിന്റിതു__യാതൊരു ഗന്നമനസ്സിച്ചംല് തന്ന 
ഭയ കമ്മാരംങ്ങംകക പിഴ വരവിതും ശര്യവിനുക്ക പിഴ ലാഭ 
തന് തോന്വവിതു അതു ക്ഷയമാവിചച, ഏന്റാജി4 അതു അന്ന 
ളി. 

അതിന്നപവ... പലകാലം കൂടി ഏക ക്ഷയം വിമ, 
രയിനുക്ഷ കടക വാ 
(ൂയയിനുക്ഷ ബഹുതരം* ന. തോന്റിും, 'ഏന്നയേ ക്ഷയം ദൃ 
ത്തി അന്തേസമിച്ചിരികകം*, വിനു കഷയലി ക്ഷയനേജേന്ധി 
ശഖമിിക്കം ൯൨. തോന്ഘുകിലും, തന്ന ക്ജയമുപേകഷിപ്പിത* 

ക്കതിന്ു പ്രതികാരം ചെയിതു. 

മന്. തോന്വകിലും, 'ഏനക്കല്ം ക്ഷയം 

ളക 6. 
ര മ. 
നം. ൫: 
ളം മനം 
99. വാര് എനന പക കം 

കോ സ 
രായി ഉരി 
(അബ്ര വില 



മേ കാലിയ വല ശാഡ്ധണ്ചടി 

ശ്രതൂവിനും തക്കം ക്ഷയം ല്യെകലോ, നുപ്യേപാലോയം മന് 
തോന്റുകില് സന്ധി മല് വിച ന്റിങ്ങനെ ആച 

ഇമ വിശഷിച്ചു ചൊല്ലിിതില്ല എന്റ കയല്യന് പക്ഷം 

രി വാ പശ്്യേല്._.'സന്ധര സ്ഥിതോ മഹാഫലൈ 
സ്വകമേഭിഃ പരകമ്മാണ്യപഹന്നിഷ്യാമി, മഫഫേലാനി 
രം സ്വക്മാണ്യപരോക്ഷേും പരക്മാണി വാം സന്ധി 
വിശ്വാസ വഠ യോഗോചനിഷല്പ്രണിധിമിഃ പര. 
കമോണ്യപഫനിഷ്യാമി, സുഖം ൮൦ സന്ദേഗ്രഫപരി_ 
ഹാരസാകഷ്യും ഫലലാരഭയസ്വന സ്വകമ്മണാം പര. 
കരമ്മയോഗാവഹം ജനമാസ്്രാവയിഷ്യാമി, ബലിയ 
തിമാത്രേണ വ സംഹിത പരഃ സ്വകമ്മോപഘാ 

൭. ഇന ഷം വരളും സ്ഥാ സംബ മൂ വാക 
(കളള വഖൂംനം ഭാളകകളില് കാണി. ക്തി ആ 
(ജിമി അഭ... രാർ ഗന കന് ്ഥിയിചെയയ്മായാല് സാന് 

ഘി മാത 
ജം ബാരി 

ഥം വരികളുള്ള വിടെ അനിലാ 
പ ഇള വിപി! എനന കാനന സരക്ക 

ക ലിലി ളു ലിക എന്നാ ടിജു ക 
അ്ലികളിലുള സമീരം മം ആചാരാ പഞ്ഞി കാ ചൂ ടിന രുപം 



൫.99. പരം. ഷാഡണ്യസുദ്ദേക യസ്സ... 303 
പ്രപപേ"സ്യതി, യേന വറ വിഗ്ൃഹിതോ മയാ സസ്ധത്തേ 
തനന അസ്യ വിഗ്രഹം ദീര്ഘം കരിഷ്യാമി, മയാ വം 
സംിതത്സ്യ മദ്ദഷിണോ ജനപദം പീഡയി്ലതിം 
പരോപഫതോ വയ്യ ജനപദോ മാം ആഗമിഷയതിം 
തത കമ്മസ വൃഭ്ധിം പ്രാപസ്യാമി, വിപന്നകമ്മാ... 
ഭംഭോ വ വിഷമസ്ഥ പരഃ കമ്മന മേ വിക്രമേതം 
പരത പ്രവൃത്തകമ്മാരംഭോ വാം, താല്യാം സംഹിത 
കമ്മസു വൃദ്ധി പ്രാപസ്യാമി, ശരൂപ്രതിബഗ്ധം വര 
ശരണ സന്ധിം കൃത്വാ മണ്ഡലം ഭേത്സ്യാമിം തിമ 
വാപസ്യാരിം ഭണ്ഡോനുഗ്രഫേണ വര ശത്രൂപപേശ്രായ 
ണ്ഡലലിപ"സായാം വിദ്വേഷം ഗ്രാഫയിഷ്യാമിം വി. 
ഭിഫം ഘാതയിഷ്യാമി? ഇതി സന്ധിന ദൃദ്ധിമം... 
തിഷ്സേല്. 

തരി തന്നു പക്ഷം ചെയ്ലിന്റിമ- 

സന്ധി ചെയ്താല് ഫൊപാങ്ങളായേ മ്ഖനിപ്രളതി കമ്മ 
അളക പാന കര്മ്മം കടക്കാന്) തോന്റുരിലം 
[ടക്ക ിവ സന്ധി റിസ അത്യ കമ്മതതിനാല് ജി 
ചയ്തു പരതമാപം സാമോജമെ്മതി കവ പവിന പോക്കി 
അവയ" കമ്മ്ില് ജിലു വസം വില പപരകത്തിയാവ 
ഷയ് 



04 ഭാഷാകൊടടലിയം 1 ഡി 

അന്റിയെ മലഫേല്ജളയള്ള, കമിമ്ജാം ഇവനോ സന്ധി 
ചെയ്തിട്ട് അനുമവിപ്പുതെന് റ തോന്റിലുംയ 

പരന മപാഫേലങ്ങളായൊള്ള കര്മ്മങ്ങഥം ഉപോഗിക്കലംം, 
അവര്നോ$ സന്ധിചെ്യലൈന്റ്റ തോന്റിലുംു 

,അന്റിയെ സസ്ധകൊണ്ടു വിശവസിപ്പിചിട്ട പന മദം 
ഫലങ്ങളായൊക് കര്മ്മ്ജം യോഗോപേതിഷല്പ്പക്ഷേപഴകോണ്ടു 
കകടുത്തുകളയലാം ത്രേന്റ തോന്റുകിലും- [യോഗോ ഗ്രഭപയതഷ 
രീക്ഷണാടികാം; ഉപനിഫത്തലിത വിഷധയമംം അങ്ബി ദൂഷണം 
എന്റിജാതിക; 

(അന്റിയെ ശറ്ുവിനയേ കര്കമങ്ജാം സ്ധിക്കി൯റ ജനത്തെ 
.മരൂവിനോ$ സ്ധിെയി്ട അവിലേക്ക വിജു കൂലിയും കൊടു 
ഇറയിമൊഴിഞ്ഞു: പ്രയാസ്മിന്റിയെ കൃഡ്മിഫലങ്കാം പെട 
സ്്ീചിഷഭമാവ ചെയ്തുകോടതുമ സുഖമായ് മന്നുടയ കര്മ്മക്തില് 
(ഓിജേഗിപ്പാ൯ വിളിച്ണുകൊമമാമെന്. തോന് കിലു 

അന്റിമയ, ബലവനോയെമേളാനൊരു ശവ്ൂവിനോ$ മന്നുടയ 
(രത സന്ധചെയ്താല് അതിന നിമിത്തമായി * അന്ന കമ്മോപ 

ക 
ത്ത രാ 6. 



ഘോരം വരും, അവനു പേയമത്തുകക തക്ഷവാറു പെരുക നം 
കൊടക്കവേണ്ടും" എന്റ [രേ റിലം ലം 

അന്റിയെം (യാവൊരതിരടട വിഗരിപ്പാന് എന്നോടു 
സന്ധിചെയ്യിന്റിതു, ഇവയോടു സന്ധിചെയ്തര നിന്നേ അലോ 

ഉന്ത് മീര്ഘതരം വിഗ്രാഥം മചെയികകറ ഏന് തോനി 
അറിയെ, 'ഏസ്ോടിലന് സദ്ധി മയ്യാല് ഇന ജനപ 

മെക്ക വന്നകൂടും, നഴ ക്ഷി പഴം ഏവ തോലും; 
,അ൯റിയേ, 'ഉര്്ാടികകാങ്ങളടയന് ശ്യ അനില 

പോട് ഭിളുസ്ഥന്. ഇവോ സധയത എന ഗാ 
ി്മങ്ങാം കടതവാവ മു? സേന് തോവിരിലുലു 

അറിയു, (ക എന്ട മിതരനടയ ധനംണ്ട കമ്മി 
ഭീം ചെയ്യിന്റിതുര്; അതു ശഡ്വിശോടട സസ്ധചെയ്യുക്കോല് പെരു 

ടര് ര. 
സിയ ഭവി 
ക്കി 6. 
യ ൮00 സട ൭ 
കം വി 
ചളി ൬ ൮. 
ക രാ എനാണ് ക. ക കയ കക 
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,അകിഷറമജായിന$ രി പഴട്ടം സദ്വലെയ്യാല് കര്്മ്ങം 
ചെയതു കൊളളട്മെവവ തോന്ലകിലുപ 

അടി, 'ശറുവിനോടട കൊടുകെടു; ചെയ്തി" മണ്ഡലം 
(രൂനോട സന്ധുലയ്ിട്ട അവനോട മണ്ഡലത്തോടി2 മോം! ചെയു 

(ഭിന്നമായാല് കമ്മ എനുക്ഷ മയ്തകോളള/മേന്വ തോന് 
രി 

൫ മചയികാല് ധം പോഴതാകില്ോൾ ര) 14, 1. പോയ 
ടാർ (൬ 6. 

നം 0 
ര കൂലി കട്ട ൮1. ഭൂവി 6. 

ജം കരൂഖിനോട് ബദധിലേഷില്ില് ഭിരതിള്തി അഭ സ 
ളന ജതി മം വിജനമാണ്. പാം ശരി എന ജല ഇഡ്് 

(ജിജ മണ ലഡു ബാല്യം മൂ. എ അധവ 
ക ഴം അഭിച്ു സില് പേ്ടിടി്ന പരന് ഫര കജ 
ളില് വിഭ പവ തമസ് അവ പരസ 
ഭക രിരി മളം ജില് സിയ ജയ യി 
പ്രപിളാന് സായകം വ ഏം പോ. ടട. ഡയാഖയായിലെ 
രം കാമി ബയോ ഭര പികായ്കി (അഭം 10. 
ലമ ഏടം ഭശ്കളില് ബൂഖുോയിടെ യ. 

കാ മല്യ ബഭധി 
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അറിയ, പട കൊടുത ശ ദവി വശമാക്കി മന്ലം ലഭി 
പലാതില്ലയുണ്ടായട്പേോ അമ്മണ്ഡമയയവസോടട ഇട! 
യത ചെയ്യിക്കാടു 

അനന്ത മണ്ഡേപക്കാ്ടേ ഇവഭമനിക്ഷ്ികകം' 
എന് തോന്വകിലും; 
സന്ധ്യ തന ദയ ഭിചെയ്കു കരംയിതു. ഏന്റിലണ്ണം സന്ധി 

ന്റി്ലാതി മാങ്ങ തോന്വകില് 

ഴിക്ല് തനക്ഷ വൃത്ി ചെയ്തുകൊോാറ ചോഴി 

ഭി വം പ്യേരി._*ആയുധിയപ്രയ ശ്രേണി. 
പ്രായോ വറ ഭമ ജനപ ശൈലവനുനമീടുര് ക്ലൈം. 
ഭവാരാരക്ഷോ വറ ശക്ഷ്യതി പരാഭിയോശം പ്രതിംത്തുസ. 
രിതി, *വിഷയാന്തേ ഭൂര്ശമവികഷ്യമപാശ്രിതോ വാ 
നജ്മി പരകമ്മാണ്യ പാന്തുമിതിം /വയുസനപീഡേട. 
പരഫതോത്സാഫ്ോ വറ പര സംപ്രപ്കമ്മപഡാത 

കിലെ 
ലെ ഖാ 
ലം ആ കൂ ഇല്ല വം 
ര വരം ഇവരാ 2. 
൨൮ ഖയ ിുവും അപവാദം. ആ 

മകൻ പരിത്യ്ന വമയയോഡുെ ര പകം 
ന. ഇവിട മൂക ഏര ഇ വകള് 
ജസിയ ദം ഒ ഭൂവി ജക പര പന്ന 
എടം, പോ എനന മാമാ അള കടി പോര 2 
സം ബു ചികി 
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രല? ഇതി, 'വിഗൃഫീതസ്യാന്യേതോ വാ ശക്ഷ്യാമി ജന... 
പ്രദമപവാംയിതും ഇതിം വിഗ്രഹ സ്ഥിതോ വൃദ്ധി. 
മാതിഷ്്േല്. 

എന്തയേ ജനപപമം ആയുധിപ്രയമായും, ദദ്രണീപ്രയേമായും 
ടിക്കിന്റികതെന് രോന്വശിപം- [| ആയുധീയേര് ജിയ 
കമം, ജ്രേണിയാവി കൃഷിചെയ്തും ചേവിച്ചു ൦ ജീപില്നിലും 
ഡായ അന്രിയെ ദൈ, വനം ഏൃന്റി ഗള. 
മുലം മ്ോകാടക്ഷേകമാവിതു ഏന്റവാര ഒരു വാനില് പുക. 
(യോ പുറപ്പുടുവാനാ മിതം സുഖമായ് കടിച്ചു കോമമവുമ 
൭൯൨ ശറ്വിനുടയ അഭിഴയഗം കടുക്കല്മസ ൨. യോദ്വമിലുംി* 

അന്റെ ിഷജാത്തില് ുദ്ഭോലം അദികം ല്ലൊരു 
അതിനൈ ആയില്ു പമേമിലജകം കെടുക നന് തോറ 
ഭിലുു 

ആന്റി, 'ഖ്യസപീഡധിനല് ഉമതമായിരന്ന ഡോ 
മെത്ത ഉപനയി ശര സാപ്രപോയിന്ന ര്മ്മപേഘാത 
കാലത്തെ ഉടയ" [എന്റ തോന്ുകിു 

കി ൭ 
മു യിലും 6. 

൭ വിച്ച്. 
ത്തന ി 

മാകു കരി അം വിഷ രിതി 
പാണ ളം ജിം ൩.1.ലാ. 

മിക റും പാവര്ത 
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“അമിരിയം ഇവനാ ലിഷിച്ചിരിക്കല്ലയ്ോ* മറ 

പരി! ഇവന പം ആവാടിച്ചുഷോളളാ മന്. തേ 
ിലുംഎന്റിലണ്ണം സാലജാത കാണേ തോന്വകില് വിഗ്രഹം 
ചെയതു വധി ആക്ഷില്ലഘയും. 

ദി വാ മന്യേത... ന മേ ശക്ത പര ഒഷമാണ്യപ. 
ത്തും, നാഹം തസ്യ കര്മപേഘാതി വരം വ്യസന. 
കസ്യ, ശവവരഹേയോരിവ കലഹേ വാ സ്വകര്മ്മ.. 
നപ വ വദ്ധിഷ്യ_ഇത്യാസനേന വൃദ്ധി... 
ാതിഷ്നേല്. 

ആസാലഴിമേല് ധി മെല്ലിറിു_ എമ പന 
ചം മെു്ലടടെ എന്ന കര്മ്മം കടുക്ക. 
ഇൂടിവ്തിനുഭി? ജു മും ാലഫോകലര മകിന്റമയാല് എന്നു 
ഭജ കിക്മ്ങാം മാര ് യു പഴേനല് ചെല്ലാതെ തിന് വൃഭിലെയ്തു 
കോവനെന്വ തോശവകില് ക്മഷസി്ുംകേിയു. 

യദി വാ മന്യേത *യനേസാധ്ുഃ കര്മ്മോപഘാരുദ 
ശരത്രേ, പ്രതിവിഹിതസ്വകള്മ്മാരക്ഷതചാസ്ത്രി? ഇതി 
യാഭനേന വൃഭ്ധിമാതിഫ്ലേല്. 

റ രം 
5. ര ശയ ഇവോ ജം ളും 

09, അങ്ങ ജോയെ തമിലുള്ള. “ടിയ ന എലപോ 
കം ടവ് 
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ഇനി ജനി ലയി കല്ലിന്റിമ-_-യാനം കൊണ്ടേ 
കര്മമങ്ജം കെടുവിതു എന്നു കര്മ്മം കെടാത്തവാവ പ്രതി 
്ിചനം വര്യ്കറല്' എന് ഞോന് കില് യനേശകാണ്ടേ തനുക്ഷ വയി 
ചെയ്തു കൊഡിതും 

യഭി വ മന്യേത. നാസ്തി! ശക്തഃ പരകമ്മാണ്യപ 
തും, സ്വകമ്മോപഘാതം വാ തൂതു൦ ഇതി ബല... 
പരന്തമാശ്രിതഃ സ്വകമ്മാനുഷ്ടാനേന ക്ഷയാല് സ്ഥാനം, 
സ്ഥാനാദ്പേ,ഭധിം ചോങ് ക്ഷേത. 

അറിയ, എനകക പാധാം പ്പു സ്വകമ്മ്ജ 
ടയ കേട താഭവാനും സമത ഏവ ഉരി കില് ബലവമ 
നൈ ആയ്രിലു തന്മയ കമാന്ഠാഡം ചെയ്ത അതില് പിള 
(ഴയമതില്തിന്൪ സ്ഥാന യകളിപ്പിജു. സ്ഥാനം വന്ന 
യനം ചി ആകക്ടിപ്പിത 

രി വ മന്യേത. 'സന്ധിനൈകതുഃ സ്വകമ്മാണി 
പ്രവത്യിഷ്യമമി വിഗ്രഫേണൈകര പരകര് മാണ്ട... 
പരഷമനികച്ാരിം ഇതി ദ്ധൈധിരാവേന പൃദ്ധിമാതിഷ്ലേല്. 

അന്റെ, 'രേതതന സന്ധുകചയ്ത ഏന്നു കര്മ്മങ്ങളെ 
ച്ചനതരകോണ്ടു മറെറാരുത്തനോട വിഷമം ചെയ്തു അവനുടയ കമ്മ 
അമെള കടുക്ഷുമം'മെന്വ. തോന്വകില് ടൈധീഭാവംകൊണ്ടു വൃ 
ചെയിതു. 

ലയാള 
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ഏവം ഷഡി ഗുണൈരേര 
സ്ഥിതഃ പ്രകൃതിമണ്ഡോലേ 
പരട്ട ക്ഷയാല്: സ്ഥാനും 
്ഥാനാട വൃഭ്ധിം ച കമ്മസു, 

ശോകം സുബോധം 

കഴയസ്ഥനവയ,ഭടിനിശ്ചയം ഏവം സത്രം മുിങ്ഞതിു. 

ക മധബയംകോജു ്ര 

(ലോ എണ ടിന്നില് യൂടഷയംഭാഡിരന്ര ജകഷും സ 
യം പ്മിരും ടിവി കേരം ചെയും തൂത വന ങള 
ക്മനേരാിടിളാം പിള നിഷ കാന. ഭി 
മാന ചേരി വവും ഇടാടിടിള മാണം. 



പ്രകരണം 100. സംശ്രവ്ൃത്തി€. 

സന്ധിവിശഗ്രഹയോ സ്തൂധ്യായാം വൃദ്ധർ സന്ധി. 
(യാല്. വിഗ്രഹ ഹി ക്ഷയവ്യരപ്രവാസ്പ്രത്യവായാ 
രവന്തി. 

തേനാസനയാനയോ; ആസനം വ്്യഖ്യോതം. 

നി (കലസ, നിശ്ചയം" ഏരി തത്തി! ശേ 
കായും പജ്യമാണമാകിന്റ സ യ്ക്ക് പ്രസംശില്പാന് ചെ 
ഭഭിറിമ ശീല ഗുല് തന ഖി ചെയ്തുകള. 
മാ ചപ്പി. ജലം ഇവിട ഗുന്മില് വധി ചുട്ടി 
ഭരക്കില് ഇന്ന ഗുണമനഷടിപ്പിു ഏല റിഷി ൯" ചെല്ലിന്റിു! 

(൩്ധിചിഗ്രഹലഭിമല് ൨), 1 ഒ്തിടിക്കില്, [൭ഞതിടിച്ിു 
എന്റ പ്രമണങമം കാലും നബന്ധമും മത്മിടി്കില്], സന്ധി 
ചെയിതു ഏന്തിനെന്റാന് ബിഗരാദത്തില് ല്ല കഴു വ്യയമുംം 
പ്രവാസം, ്രര്്യവാജമമുളവോം ക്ഷയമാിതു മല്യുപുതഷയടയ 

നമോ 9. 
മ വം. 

ന; 



19. പ്രക സംശയി ദ 

ചും. വ്യയം ധന്യേഷിരബ്ടടികടളയ പുരുക്കം, പ്രവാസം 
പ്രഡിചം പ്രത്യവാജമായിഇു പപ്രയുകതരായെ്േ പുഷാല് 
ചെയപ്പടിരന്ന ഉപേഷണാടി വഴിമല് ഉള്ള. പിയ. 

തുകൊണ്ടെ ഒ സനജാനേ്കളില് ഫലമക്കില് ആസനഖടി 
കേള് അനാദ്ിക. ജനത്തില് ക്ഷ ാികറം വഭമതു കണ്ടുകൊംകം 

പൈധിഭാവസംശരയയേ ൪ ദ്ധൈധിരാവം ഗ്ലൂ. 
പൈൈധീഭൂതേം ഫി സ്വകമ്മപ്രധാന ആത്മന ഏവോപ.. 
കരോതി. സംശ്രതസ്തു പരസ്സ്യോപകോതിം നതേമനഃ, 

സായ്രത്തി വാലും മധീലേ്കിനാലും പാലമോക്കില് ദൈ 
(ലീമാവമേ അഡാ്സിക്കി ധ്ഭൂനോയെളവന് തന്ന കമ്മ 
ആ! അ്ഠിലും തനം ഉപകഥിക്കം സ്ധായ്രിതനായോമ 
ലന് പക്ഷ ഉപകരിക്കു ജയി; തനക്ക് 

ബല സമന്ത തദവിശിഷ്ബലമാശ്രയേരു. 
വിശിഷ്ടബലംഭാവേ അമേവാശ്രിത കോശണ്ഡോഭ. 

മീനാം അന്യരമേനാസ്യോപകര്തുമള്ലര് പ്രയതേരത. 

ചി ൭ 

നി 
മ അയ പേടിയുള്ള; മരിുപകടിളില 
(ന മനം ജല പകല ജന്ിടന ഷാലി കി ഷം ചിയ മാം. സത മായം പ്രാ! 

പ സ രാടം കാം ചം ൧ രോക്ക 



ദ ക്ഷയം 1 ഷാഡ്ഗണ്ുടി 

ഫൊദോഷോ ഫി വിശിഷ്ടസമഗേമോ രാജ്ഞമേന്യ... 
രരാരിവിഗ്ൂഫിതാല്. 

അശ്്യ ണ്ഡേപേനതവദ* വർതേത. 

"സമത്രേയല്യത്തി[.] ഏയ്ിതു സൂത: സാദ്്ജവയത്തി ആവിതു 
സ്യാ, അതുകൊണ്ടു തന്ന ശക്തിക്കു ആ്യായന 
ലെയ്യുമേ ലൊല്ലിന്റിതെല്ധിതു സ്ൂത്രാത്ഥം. സം്ചന്ധമാവിതു._. 
കരീം സന്ധിപിഗ്രഷയനോസനമകളടയ ല്ൃത്തി ചൊല്ലി: അനന്തരം 
സാത്തയത്തിന്്യത്തി ചൊല്ലുവനേടത്തിതു, സന്ധിവിധേയമായിട്ടും 
,അപായബലമായിടടും; മേന്റിതു സംബന്ധം. 

അഭിഭയാക്താവിന്നു? യതരേളവു ബലമൊള്ളിതു അതിലധി 

കവും സാഘമായിരന്ന ബല്യയി രക വകക ആശ്ിപ്പിതു. വിശിഷ്ഠ 
കിഡു കില് അമിഭയോകതാവുതന്ന ആട്ിച്ചുനിം 
മോശാണ്ഡേഭൂമികളാന്ര! കടത്തു അട ഴൂസേയാലയോഷി 
ല്ലി" പശി ഭജോക്ഷുളേക്ടി നില്ൂതു വധ 

വി വം. 
ക സിം ഇവനോട് ഉടന. മകളില് പ 

കാരിക ആള 

2 മ്ഭതില് പുഷ്യരൂളം വി 
രിച്ചു അളത്ത വാക്യ 

ളം. ഭൂരി 

ര അട്ുമമ അപളയോ ആടി സ വം 
൫. ആഭി വര്, ജാം വിജു 
6 ബഭഡും ഉത (ളി, ക. മിര്) ഉയര് “ഖം 

ന് 
൪. ഭി പ്രസ്ിച്ർ തിണ 



100. പ്രമ. സൂജവ്യി [1 

രമി രഹാമോഷങ്ങളെളല്ലയും. ബലവാനോട്ടേ നിമൂം്ലന്വം 
അവന് ശയ്യവിനോ$ വിഗുിക്കന്നാരം. 

അട്സേവ ഒല്ാ എന്. ചൊല്ലുവോനാകില്, കൂടിട്ട ണ്ഡ 
്രഷതമിക്കണകക ഇടിപ്പിത. 

(അദ ചാസ്യ പ്രണഫരം വ്യധിമന്തഃകോപം ശ്ര 
പൃദ്ധിം മിത്രവ്ൃസനമപസ്ഥിതം വാ തന്ന മിത്താമാത്മ- 
നശ്ച ൃദ്ധിം പശ്യതി, തര സംഭാവ്യവ്ാധിലമ്മ 
കാഷ്യര് ശേനാപയായാരി: സ്വവഫയസ്ഥോ വാ 
യോപമച്ഛേരം. ആസന്നോ വസ്ത്യേ ഛിഭ്േഷയ പ്രഹര 

തിക്കാന് ഇവന്നു പ്രാണമയ, ഡ്യാധി[താന്ൂ 
നകാരം താല്. അന്തംക്ഷേോമോവി ത മന്ത്രിപുോചിതംമികോോ 
പൂം ശരൂദ്യിഅന് മിയരഘ്യസനം താന് തോന്ദവിതും അപ്പോം 
ോലവ്ണുമോള്ള ധി താന് ധര്മ്മം അന് ചൊല്ലില്പോയ്. 
പോിതു അന്റിയെ സ്വിഷയത്തിലിപ്പോനാകില് പ്രാണ 
ഫ്യേ്യമിയുടയേനയിന്നെവന് ലിളിച്ചംലും, വധി, ധര്മ്മ 
കമാളത്ാ൯ ഭജ കറവയ ചൊല്ലിലള്:തൊഴിപിതു. ഉടന് ഉരന്നിടട 

0 ചലിപ്പോയി 9. 
ത ഇിനിട്ട ൮4 
ര. ളി (രാമ പരന പേളളലപ്പല 
5, പം വിദയ 
0 ലിം ഭരി ലി വാരിയ എനന ഭഗം വിളി 

ച. 
മിര 
പം 



വട ഭാഷാമടലിയം അ ഷാഡ്ഥബ്ചി 

അവേ മമിട്ടകളില് പ്രഷമിച്ചലുരമയും_എന്റി ജനെ ബലാ 
ത്ത. അിോഗിന്നോം രാ്ലിതു 

ബലിയസോര് വാ മധ്യഗതഭതൂണസമത്ഥമാശ്രയേല്. 
സ്യ വനേന്തദ്ധി സ്യാല്, ഉയ വ. കപാലം. 
ശ്രയസ്തരിഷ്സേര. മലചാരമിതരസ്സ്യേതര പെിശന് രേ 
ഒയോവാ പരസ്പം പ്രയുഞ്ജിര, ഭിന്നയോതു 
പഠാംശുഭണ്ഡം. 

ഇപര് ബലവള്തുമം അഭിയോഗിക്കുന്നാഠം ചെയ്യുമതു ചൊ 
ഭിഷറിമു. ശൂവര് ബവള്തുകളുലേിോഗികപ്ട്ട ഇവരടെ 
മ്യഗത കില് ഇരിവരിലും ഭ്ഷിലല് സൂമത്നായുമ്മനയ 
ആത തില്ല ചപ്പിയ. ജവ ഇഡ്യ്ചലോകില് ഇവിലും 
ചക്രി 
സസ്ധിര്ചേയ്ാവമയം കപ ദേ ചെയ്രിടികമാനിതു 
ആതി നീ എം മക്ഷിച്ചതില്ലാടില്* പരവ എന്നെ ഇല്ലേ 
ഭീഷ. പിടന്ന [നിംനിയം!' മല്ലൂരിക്ക. അതവനു ആദ്പക്ഷി൪ 

പിള. ര്റിലെ ടം കപ 

ഭവം 
വ 0. 
ളം 0. 
ച്ിടിളാകില് 0. 
പ 6. 



00. പ്രക. സംശൂയവ്യത്തി 0 

൭൯൨ ചൊല്ലി നില്ലിതു. ഇജവമെയുമാശമില്പേമമ!"ക്കണക്കെ 
കൂടിപ്പിള, അവറിയെ പരദ്രാപഭശം ചെള്ളി തേല്റവ, ഗഡ 
്രയാക്കൊണ്ടു ഒഭോത്താകിം അപകാം ചെയ്ക, ഇരുവക്മിത 
(മം അപപകാഭോ ലെയ്യുരാവ മല്ലി, ഇതരയ ഒപ്പിയ? ഒന്ന 
ഭജവിറേ [ഉപുണ്ോം ലെയ വിത" 

പരര്ശവസ്ഥോ വ ബലസ്ഥയേരോസന്നഭയാല് പ്രതി 
കവീത. ദുര്ഗപോശ്രയോ വഠ ദധിത്ൂതസ്തിഷ്നേല്. 
സദ്ധിവിഗ്രഫ്രമഹേതുഭി വം ചേത. ദൂഷ്യാമിതര. 
പികാനുമയേതേപഗ്ഡണീയാന്. ഏര്യോരന്യയതരം 
ഷും സ്ലൈരേവാന്യതരസ്്യ വ്യസന പ്രഷരേമ. 6 
ര്യം ഉപംിതോ വ മണ്ഡാലശ്രയസ്തിഷ ല്, മയ 

( മദേസീനം വര് സംശ്രയേത തേന സഫൈകമപ്-. 
ഫ്യേതരരച്ഛിന്യാല് ഉര വാ. 

മവേരോജ്ങനില് നിന് യം ആസന്നമായി രേവ അവ 
(6രില്തിവ൨ വരം ഭജത്മി്ന പ്രതികാം മ് ഡി. ള്സമായിലു 
മാധ ജവമറാഴ്ിച്ചഘേമഡം. സ്ധിപികമോക കായെമ്യു 

ഷേ 9. 
രം ആതി. 

ള്ളില് ബി ലഭ്യ ഡി ്ഷും 



ര ഭഘാകലിരം 1൬ ചാഡ്] 

കൊണ്ട ചേഷ്ിലാലുമമയും, സ്ധിോളക്കളാോ കീംചന്ന 
"മഫോലൈം സ്വകര്മ്മടിഭിയോകല്' ഏന്റിജോതി പതിനഞ്ചു 
കച്ലിയവു!, പിക്കോ, “ആയയുധീയപ്രായ, മണീ 
പ്രായം ജനപ? എന്റ കീടം ചന്ന. അറിയെ ഇവരടെ 
ഭൂയ? അമിയരമന്റവമമ ാനമാനാടികമേമുക്കൊണ്ടെ സ്വീക. 
രിച്ചു ഇരവർഭിയേകേതാക്കളില് ഒരുവദന്േല് പടേടുക്കിന്റതാക്കി 
കട്ടി, താന് സമഗഷിച്ച ദുഷ്യാഭികാടികമേക്കൊണ്ട മററ 
(യേ ചഷിടത്തില് പ്രാഭിപ്പിമ. ഇരപരലേം പീഡികപ്പുടകില് 
മററാമ മസ്ധേലങ്ളെ ആയില്ല നി്ലിമ. ജലാ ജാതിയും 
പ്രണതനായിരുക്പസ്സു എന്നെ ആഭിന്റഡാര, കണ്ടി ഏന്. 
ചെല്ലയില. അന് റി മയമകന്താന് ുഭാസീനനത്താന് ജ്രി 
ക്രാലു"മമയും, ഇരവരളില് ഒരു്തമനെ ആശ്രില്ലു ഓനമാനാടികളെ 
ക്കൊണ്ടു സ്വീകരില്ലു മറവാനെ മഴ്്്ിഴ: അന്റിയെ ഇയ 
യ മിക മഷി തിിിാള് ടിക 
ഭമവന് പ്യൂപോടം കല്ലി 

7 കിലു 0. 
ര കാതുകകി ഭാൻ ൮. 
ജും 6. 
ളി 90. 
06. ഭം ര 0. ജിചെ്ാല് പോഫോലങ്കളാരൊ മുളി പ്ര എ ടന ഭം (ച 0൮) 

ലം. പ്രക പ ഭട ആയുയിപ്രോ 
രരം റ മുന്ന 

9. അളം ആവുക. ഉമി ആദഡിക വിടി 
കം, മ ആടിന് മില കണം 



10. പ്രക. സംശ ദ 

ഭവഭ്യമേച്ഛിസ്സോ മധ്യമോദാസിനയോ സ്തൂര്പക്ഷി... 
രണം വ രാജം ന്യയേര്ൃത്തിമാശ്രയേത. തുല്യം. 
താം വം യസ്യ പ്രകൃതയഃ സുഖ്യേയുരേനം, യത്രസ്ഥോ 
പ്ര ശന ആത്താനേഭധത്ും, ത്ര വ പൂര്വ... 
പരതഷോചിതാശതിരാസന്നഃ സംബന്ധ വ മിത്രാണി 
(യോംസിതി ശക്തിമന്തി വാ ഭവേ 

കൂനി ഇതവടുലുു്ടിക്പ്പുടീന്ഡയ ല്പം 
രിരി ഇഭവഭാല് കരജറ്പുട ിള് മപ്യനത്താന് ഉടേസീ 
അമനാത്താവിട അവള ഭജ മിത്രദികകത്തന് ഇവരില് സ്ായവൃത്ത 
അയോമവസൈ ഭയ്ിപ്പിള. ലായം സ്പയവത്തികേയാകില്ം 
ലേയൊതു്തനമെ പ്രകൃതികാം ഇലനൈക്കൊണ്ടാടിയിിപ്പോ! 
ലനാ! ഭ്ിച്ചികിപ്പിള. പ്രർതികളം ഏല്ലരമൊത്ു ലഭി 
രിൽ ജവേകാരത്തതെയയ്രിച്ചുനി൯വ പ്രതീകാടെ ചെയ്യന്, 
ന്വവിമ, അവനെ ആയ്ിപ്പിള അപിഭമൊക്കില് പി 
ഷാമിസംബന്ധം ചാന്െള്ളവകനൊ? ആയിപ്പിൽ, അവി 
കൂടിക്? ജാവോ പല മിയാൻ ശക്തി ഉടയായിരിക്കില് 
രിത അവനൈ ആയിപ്പിയു. 

ന കിതലയല് 0. 
ദ അവഡോകകില് ൫. 

0. എഴാം സാഭല്ികാളയാകില്* എന മുര ഇവയെ ഭാം 
വ പ്പി പിയും ട്ട് 

ക, ഡിവാഴികം ഖിയ ചാധയജവര്. ചാര് ധി ലിക 
രിം ൫1.ം 
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ക. 

പ്രിയേ യസ്സ്യ ഭവേ യോ വ 
പ്രിയേ കതുരസ്ത്യോ 
പ്രിയോ യസ്ധയ സതം ഗമ്്ലേല് 
ഇത്യശ്രേയശതിം പര. 

ശ്ൂാക്ത്ഥം_ജശ്രിക്കി൯റവന് യാവനൊടത്തന്നു പ്രിനായി 
പ്പി ഇടിലഭിലും അയിടടെ തന്നെ ഉവക്കുമവമനി4 ആയ്ികകു 
താന് ഉവമ്മമവടനൈ അലല. എന്റി്ങന ആദ്മജവ്ത്തി 
ചളി 

ജ്ജ മുടിഞ്ഞ 

ച ഷയപ്പേ്വകം 
ക ജോയും 

പേരിലോ തിപ 
യായ 
തൂ. 



പ്രമ. 101, 102. സ്ഥഹിനജ്പയായസാം 
ഗുണാഭിനിലേശഃ, ഹിനുസന്ധയശ്ധ. 

1. സ്മഹീനജ്പ്യായസാം 
ഗുൂണാഭിനിവേശ.] 

ിജിശീഷു॥ ശക്ത്യപേക്ഷ॥ ഷറഡിഗുണ്ുമപയുഞജിത. 
സമജ്യായോഭ്യാം സന്ധിയേത. ഫീനേന് വിഗ്രൂഹണി 
ബാല്, വിഗ്ഗഹീതോ ഹി ്യായസാ ഹസ്ത്രിനാ പാദ. 
ദ്ധമിവാഭ്യപൈതി. സമേന ചാമം പരാത്രമാമേനാ... 
ഹതമിവോഭയേത॥ ക്ഷയം കരോതി. കംഭനേവാഗ്ശൂ 
ഫീനേനൈകാന്തസധിദ്ധിമവാപ്പേോിം 

സ്ഫീനജ്യയസം ഗുണാിരിലേഷ എഷിരു സ്തം. സമ 
അവന് ശയി നാോത്തേ ഗതിയും സിരി. ഷീന 
ബാന് കര്ജരുമളവയ. ജ്യാജോോ പെരിവന്. ഇ്മൂല്ര 
സ്ഥിലുമൊളള ഗുണസ്ഥാപം ല്ലിന്റിരൊിതു സൂം, 
സഭമഡമാധിതു._കീം കാരണാപേകായകറ് കാംബ്പഖ 
ജോ ചൊല്ലീ. ജപ്പോമം ശകര്യപേജമായ് ാല്ലിവിറിതെ 
്വിതു സംബന്ധം 

ന. 



മമ ഭാാമലിയം (൩ ഭായി 

പിഭിഗീഫു തന്നു ശകതിക്ക ത്വാ ജാംഗുബ്ബു൦ ര 
രൂപി. ശര സമരാിിക്കില് സസ്ധ ചെയിതു. ഫീമരാകില് 
പിഗഫം ചെയ്പിതു. പെടിയനോട ലിഗ്രഷിക്കില് ആനയോ 
കാലോം പററി ക്ഷോോവാടക്ഷണമക്കി* ആയ" വരം, സമോ 
പറിക്കോഥംകില് പെല്പക്കലമിണ്ും! തകമ്മോൈക്ഷേനേക 
ര മീനോ ിഗ്രഷി്ലംല് കലടിനേല് കരന് വീണം 
മൈക്കുണണക്കെ? ഏഏകന്തേസി്ിയികനെ! പ്രാപിക്കും. 

യയാംശ്ചോന്ന സദ്ധിമിച്ഛേല്, ്ഡോപനത്ൃത്മ.. 
മാബലീയസം വര യോശമാതി്േല് 

സമശ്ചേന്ന സ്ിമിച്ഛേല്ം യവന്മാത്രമപകയ്യാല് 
അവന്മാത്രമ്്യ പ്രത്യപകഷല്. തേജോ ഗി സന്ധാനം 
കരരനേംയ തേച്ചും ലോഫം ലോഫോന സന്ധത്ത ഇതി. 

പേന 0. 

1 പും (൮൬, ടിജു. ഉടെ എരികകം 

രിക ഒ രിലലം തി്ട വന്നങ്ിന കിണകളുടെ 

ക കളോ വര 

ര. ഫലമോ എല പപ്പു നി 
ചം മം ടം 
ച, യില യി ക. വാം പം എന്നാള് ബര. 
ക തില് യില് വിങപോഴം (പ 60) ഏനം കാല. 

പടം 



1൭ 102. പ്രക. സമഫീന..സന്ധയശ്ചം മദ 

ഹീശ്ചേരിം സവത്രാനുപ്രണതസ്തിക്യേല് സന്ധിം 
മപേയാതല്ി, ആരണ്യോഗ്ിരിവ ഫി ദുഭഖാമഷജം തേജോ 
ലിക്രമയതി, മണ്ഡലസ്യ ചാനഗ്രാഷ്യോ വതി 

ജ്യായാനോയൊള്ളവന് സന്ധു ചെയ്തെ ഒഴിവോനാകില് ണ്ഡോം 
പ്രനതവൃതതമു? ആയബ്ലീയസയോഗമുഴ്* ചെയ് വിതു 

സമനാഭവന് സന്ധ ചെയ്യാതെ മഴികില്ം യത്തു 
തു അപ്കാരോ മലയി, അത്തന പ്രതയപപകാമിപന്നം ചെയ് 
ചിതു. തേജസ്സു സ്ധാനകാണേമാവിളു, അതിന്നു ദൂ്ാന്മമോപിയു.__ 
,അപ്യമായിരന്ന ലോഹം തപ്യമായിന്ന!! ലോഫത്തോട് ൂടവിതു.! 

ഫീനനോടടേ സന്ധ മചെതുലകോ മേന്റജ്ളും കീം ചൊല്ലിയ. 
ദ5തിനനപവാമിപ്പേഠം ലെല്ലി൯റിതു. ഫീന൯ ഏല്ലാ ജാതിയും ഇവ 
നില് വണങ്കി നില്േനോകില് അവനോടു സ്യ ലോയ്ലിതു, സസ്ധ 
ചെയമാതൊഴികില് അന്ത ാവഴിമേലും അമര്ഡഴിമലും ണ്ടാം 
ജു ധിഭിഗീചുയിനെ കടത്തുകയും, കട്ടതി കാടിന് പുട 

വരം മം 

ലിലെ 



ദമ ഭാകലിയം 1 വാഡ്ശണ്വി 

കളയ കണക്കെ മഭററാഴിരെയ മേലും ഇവ നോക്കി ഒയ 
പടം 

സംഘിത്ചേരി, 'പരപ്രക്ൃതയോ ലുബ്ലക്ഷിണാപേചച. 
കിതാ പ്രത്യാദാനഭയോര* വര യോചമച്ഛുന്തി" ഇതി 
പശ്യ ഫീനോപി വിഗ്രഹ? ണിയാല്. 

പിടിഗീ ഹീനാ നാം സസ്വ ചെയു) സ്യം ചെ 
തൂമ" ചൊല്ലീയു. ഇനി അതിന്നപാദം മൊല്ലിന്ടി; 
ഫീനാിന്ന വിഭിശീഷ്യ 'പരേനാ$ സസ മെയ്ാല്ം പരമ 
പ്രതിക ലബ്ലദായും, കടീണാഖം, വിക്രയം തംനാട$ ടി 
ജല്, ജോ സ ഡിലെയ്തുടല് അവനൈമ്ടപ്പുനെന്റ നിനൈല്ു 
എനന ലിട്ടാപോി ന ദില് സിങ്ങും 
അകലും ഫീഹി ചെഷ് 

വ 
ര ളി 6 
പോട 01,0. 
ഷം 1. 
ലിഷ മെ രി പല എ വര പാം ശിം 

ഘം വ 
ര ച പകര്്കളില് സദ്യ 

ത്തതത്തത്തുത്തെ 

ക ക 
അഴല് ഡയാ മെയി കട യ ചോ 



10,192. പ്രമ. സേഹിനം.സ്ധയശ മട 

വിശൂഹീരതശ്ചേരിം *പ്രക്രതയോ ലൃബ്ലക്ഷിണപേച. 
രിത വിഗ്രഹോദ്വിഗാ വാ മം നോപഴക്ുന്തി' ഇതി 
പരശ്യേരിം, ജ്യയേോനേപി സന്ധീയേത; വിഗ്രഹേദ്വേശം 
വം ശമയേല്, 

ഭ്്യാജനോയെള്ളേവന് ഘീനനോ$ വിഗ് ക്ക എന്റരിന്നച 
ദം: ഥീനനോട വിഗരഷിച്ചറല് ഫീനനടല പ്രകൂതികാം, ലബ് 
ക്ഷിണാപഭിതായിട്ട ഏനനടേകൂടി ഇന്നവ, പിരി, 
യിട്ടു; ഏേന്നോടെഴിങു* പോവെന്വ തോിവമില് ജ്യയോനം 
കില നോട്ട സസ്യ ചെയ്പിു* അല്ലേല്" ലിധഫത്തി 
പകള, ഭയ കെടടപ്പിതു. 

ന് പൃൂസനയമേപദദ്യയ *ഗുതഡ്യസനോസ്്കി, ലഘുവ്യ. 
സനഃ പരഃ സ്വന പ്രതികൃത്യ വ്യസനമാത്മനേധഭി.. 
യുഞ്ജ്യാല്? ഇതി പശ്യേല്, ജ്യായനേപി സന്ധിയേത. 

നി 
രം വം 
മ ഹഷ്മി. 
കില് ൮. 

യ 
മ വശായ ലക തി തന്നി ബ്ുോകം 

നത്തെ 



രമ ഭാഷാകരലിയം 2 ഷാഡ്ധബ്ലി 

്യസരമികവക്ടുടനെ!1യോഞ്ായാല്, (എനകക വ്യസനം പെ 
ക ശമയിന്ു ചൂതം അവന് സുഖമായ് ്യസനപ്പതികാരം 
ചെയ്തു അടിജോഗികകം' എര തോന്വഭില് ഭ്യാനാകിലും സന്ധ്യ 
ലെയ് വിതു. 

സനസ്ധിവിഗ്രഹയോശ്ചേര്ം പരകര്ശനുമാത്മോപ-. 
ചചയം വാ യാമിപശ്യേരിം, ജ്യയേോനേപ്യാസീത. 

പരരവ്യസനമപ്രതികായ്യം ചേല് പശ്േരിം, ഫീനോ-. 
പരൂഭിയയോല്. 

അപ്രതികായ്ാസന്നവ്യസനോ വം ജ്യയോനേപി 
സംശ്രയേത. 

സന്ധിനൈകതോ വിഗ്രഹേണൈകതശ്ചേല് കായ 
സിദ്ധിം പശ്യത, ജ്യയാരുപി ദൈധീഭതസ്ലിഷ്േ-. 
ഭിതിം 

ഏവം സമസ്യ ഷാഡ"ഗുണ്യോപയോഗഃ, തത്ര തു 
പ്രതിവിശേഷഃ. 

സഡിധിഗങ്ജാം ഇട്ിലം ശമ്ൂയിന്നു കഠനമം തക്ക 
(മും തോന്റാക്കാല് ജ്്യയോനേകിലും ആസന ചെയ് പി. 

(ലിയക്ക പ്രതികാരം ലെയ്കുല്ുത്തേവണ്ണം അന്തക്േപം 
1കര്യയസനം തോന്വകില് ഫീനനമകിലും ജനം ചായ് ിതു. 

ച്ച 



10,182. പ്രമ. സമഹിത..സദ്ധശ്ചം ദമ 

തക്ക പ്രതികാരം ചെയ്യ്ത വ്യസനം തോന്വകില് 
ഭയേനോകിലും സദയം ചെയിതു. 

സഡ്ധിലമിമേന് ഭത്തനോടും, വിുഫവഴിഴമല് ഒരത്തനോടം 
കാജ്സിി തോന്വകില് ജ്യയോനാകിലും മദ്പധിപമനുഷ്യി്പിതു. 
ലു സനം കാരങ്ങം തോന്വകില് സദ്ധി ഒഴിഞ്ഞു ലിഗ 

ാടിവിമേല് അന്്സി4മോവ കണ്ടുകൊംകം 

സമീനജ്യയസാം ഗുണഭിനി ലേശം എന് 
തം മടിഞ്ഞിതു 

[2. ഹീനസന്ധയലി 

2. പ്രവൃത്തചക്രേണാക്രാന്തോ 
രാജ്ഞാ ബലവതുപ്ബലഃ 
സന്ധിനോപനമേര രണം 

ശദണ്ഡാത്മേഭൂമിരി, 

1. സ്വയം സം്യാതടണ്ഡേന 
ണ്ഡേസ്യ വിഭവേന വാ 
ഉപസ്ഥാതവ്യമിതയഷ 
സന്ധിരാത്മോമിഷോ മത, 

8. സേനാപതികമാരാഭ്യാം 
ഉപസ്ഥാതവ്യമിത്യയം 

പുരുഷാന്തരസന്ധി% സ്യാല് 
നാത്മനേത്യത്മേരക്ഷണാ 



മള ചാലി [അ അാഡഥണ്ളി 

4. ഏടകനാന്യത്ര യാതഡ്യം 
സ്വയം ദണ്ഡേന വേത്യയം 
അദ്ൂദയപുത സസ. 
ഭൂണ്ഡമഖ്യതമരക്ഷണ? 

8. ക്യസ്്രീബന്ധനം കയ്യാല് 
പൂവയോഃ പശ്ചിമേ ത്വരിം 
സാധഭയര്! ഗൂഡ്ധമിത്യേതേ 
ഭ്ഡോപനതസന്ധയം. 

൫. കോശദാനേന ശേഷാണാം 
പ്രൃതീനാം വിമോക്ഷണം 
പരിക്രയോ ഭവേല് സന്ധി 
സ ഏവ ച യഥാസുഖം, 

7. സ്തൂന്ധോപനേയോ ബല്ലുധാ 
മഞ; സന്ധിരപഗ്രഹഃ 
(നിരുഭ്ധോ ദേശകാലോദ്യാം. 
അത്യയഃ സ്യാമുപഗ്രഹ 

8. പിഷ്യദാനാദ ആയതും. 
ക്ഷമ സ്റര്ബന്ധനാദപി 
സൂവണ്ണ്സസന്ധിൽ വിശ്വാസാ.. 
ദേകിദേവഗതോ ഭവേല്, 



10. 

൮. 

ഉ, 

18. 
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വിപരിത? കപാല സ്യൂ 
അത്യാഭനോട അമിത 
പൂഡയോഃ പ്രണയേല് കയം 
ഫസ്ത്യശവം വാ ശരന്ിതം, 

തൂതീയേ പ്രനേയേദ? അദ്ധം 
കഥതന് കമ്മണോം ക്ഷയം 
തരിഷ്സേല്; ചതു ഇത്യേതേ 

ഭൂമ്യേകമേശത്യഗേന 
ദേശപ്രകൃതിരക്ഷണം 
ആടിഷ്ടസന്ധി സ്തൂത്രേഷ്ടോം 
ശ്വധസ്കേനോപഘേദതിന. 

രൂമീനാ ത്തേസരോണാം. 
ലവം പ്രണാമം 
ചച്ഛിനസന്ധി സ്തൂത്രെഷ 
പരവ്യസനകാണക്ഷിണം 

ഫലേ ഭൂമീനാം 
മോക്ഷണം സ്യാവക്രയഃ 
ഫലാതിളക്കോ ഭൂമി 
സന്ധി% സ പരിമൂഷണാം 

മ 
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൮. ക്യാമവേക്ഷണം ൂര്വര 
പരശ്ചിതെ ത്വാബലീയസം 
ആദായ ഫലമിത്വയേതേ 
ശോപ്േനതസ്സന്ധയ. 

15. സ്വകായ്യ്ാണാം വശേനൈതേ 
ശേ കാലേ ച ഭാഷിതാഃ 
ആബ്ബലീയസിക കാഴ. 
യ്രരിഡിാ ഹീനസന്ധയദ 

(ഫീനസന്ധയം എന്പിതു സ്യം, ീനാലോന്._.ശകകിസസി 
കളില് റഞ്ഞുമ്മപന്..സ ചെയ്യുമോ ചൊല്ലില്ടിതെയിതു സ്യം 
(തീം, സ്ബസമയിതു:_.കിരം സമഘീന്യായസുകംഷ ശി 
മന് സസ്ധ്യാിപ്രയേഗേകമക'ച്ച്ലീമ. അതിലിപ്പണ് ഫീ 
ക രതി വിശേഷ ലെഴ്ലി൯റിമു-_. 

1. പ്ര്വപനമായ 4 ബലവാനുമായിരന്ന ഭാജാവിനാല് 
(കരമിക്കപ്പുടിന്റ ബലചഗീനന് കുടടകി ണ്ടേ പര, ഭൂമി 
എന്ദിലു കടത് സന്യെയ്ത: വണങ്കലിയു 

ചേതി ഖ൭൨. 

(ലിലി. ൮ "ദ മകം ചോല 
എ രതി കപടം കൂടെ മകള ക്കം പൂം. 0 

12, ത്യ്ുളിതം 
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8. ആവിററില്% ണ്ഡില് അപപേകഷയാകില് 1? അവിറടില് 
ചെന്നു പടതാന്, വിഭവം താന് തനമമാമതു കൊണ്ടുചെന്൨ അവ 
(ഇക്ക പണ്ിതുണ* ചെയ് ിതു. ഇതിന്നു ആതമാമിഷമമെന്൨ പേര് 

8. സനാപപതിടയത്താന് കമാരനൈത്താന് അമേയ പ 
ട്ട ശ്രമ പോക്കി്തുണൈക്മു പ്രതഷന്മേസേസ 
ഏതി! ഇതി താനോഴിജിന്റമയാല് ആത! മന് (9) 
ചൊല്ലുവര്ം 

4, ബലവോടടം അനയ പോളും കൂടതെ തന്നിയെ 
തനോകക തന്നൂഭയ പടതാന് [ആക ഇവനുടയ കായ്യയത്തിനായ്, 
കററാടി്ിന്നു പോയാനുമാവിതു. ഇമ അദൂഷ്പതുഷ മാകിന്റ 
(കാല് ഉണ്ഡമു്യന്നേരക്ഷണണ മസി സിഡ 

2. ജയന മുല്യയകണ്യക്കേമളെ ലിവാഫാഭിപിമേല് വിശ്വ 
സിപ്പാന് മകമ്കൊണ്ടു കീം ചൊന്ന ആയമാമിഷസഡിയും ആത്ത 

നിള വ. അലിള 0. 
ര ടിന പാകി (൬൮, 0 

19, ബിര് കണ്ില് (രയി, ജു ലുവക്യട്പോോല് 

. 
19. മനന ആയിഷ (കും ആക്കിക്കോ സഭധിഭാകടാല്ം 
ചു 
0 ളേ കാജു മോ സായം ഗളം 
1, ബേരാവോകയാകം രിും മ കയാണ് 



മ ഭാാകലിയും 16. ഓാഡ്ഥണ്യി 

ക്ജണസിലും അവമെനച്ചയ്വിതു. സ്േമുഖ്യോത്മക്ഷേണ 
മായി പിഷാടിപ്രോഗംകൊണ്ട സിപ്പി ്ആില് ര വി 

ഏര്റിലന്്ം സ്വം 
ലിത് 

കാേത്തുപനതനായിരന്നവന് സ മലയ്യു 

6. ണം കൊടുത്തും ശേഷിച്ച പ്രതികം, ബലവാന് ഗ്്തു 
ാിതനവ[ ളി? പിടിച്ചുകോളളുമതിന്! പടികൂഷ്മന്റിമ 
പേര്. 

7. അതുമപി? തന്മ പീഡ ലാഭാതലാര ചുല്്ച്ചുമ്േപ്പല 
യാതി കകാടപ്പനമയുമതിന്ന ഉപഗ്രംമൈഡിതു പേര്; ഉപ 
ശ്രമം ഇന്ന കാലത്തിന്ന മേോള്ജു കൊണ്ടവ: ഇന്നത്തിന മോ 
ക്കല് കൊടടകകക്മിയന എന് റമയുമതു ആ്്യമവരിതുപി 

ഷെ 0 
യഹ ൬.൧ 
0 അവയോടു എനം. 
ഒം യി പരിക എന്നം, ലയി എ 

ളി 
0. പിമിലലി്യതിെ നീയം 
വ കം ജില വാക എനില എകാരം 

ളി വരിക പം പോ 
മം അളവു 
ക. വ്യ 

 ിആകിര്മാല് ആന ചോല എന്ന 
ലം കനം ളില് 4 പല്യവാല്യായ്തി മയില് വത 
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8. കാലത്തു ആമതു തജവല് എന്റമയുമതു സ്്ീബന്ധനത്തില് 
കളില് ന൯൨. ഇതിന്നു സുവളുസന്ധി** ഏന്നിയ പേര്. ഇതു 
വിശ്വാസേത്തിനാല്. ഇരലരം നറായിക്തോ൯വവിം ചെയ്യം 

9. ജസ്സുഖളൂുസന്ധിക്ക പിപീതംം കെടടപ്പുനേമയമതുക്ക് 
കല്യ, അക്ഷണമേ കൊടടപ്പാനമയുമള, കേസി എ 
ഖി. ഇം കൊടുക്ൊഴ്ുത്തതു കടപ്പുനേോകിന്റമന് ഇന്്ന്ധി 

൪ മണം കൊന്ന പടി രമ്യമായ ചൊല്ലിന്ിതില്ല ആലായ്ുറ 
ൂസന്ധിയിശേഷമായിരന്ന ഉപ്ഗരഫസന്ധിയിലും അയ്യൂയസസ്ഡി 
രിം ധസ്്ര്തരണോിയയമ് അസ്ാഭദ്്യം കെടപ്പിു. അനം 
രതിം തേന്റില വേണ്ജുദിജ്ള്* നാലുമുന്റ. തികളിഷി ചാണ്ട 
മിട്ടു കെട്പിമം 

20. കീഠം ചൊന്നെ സുവള്റസദ്ധിയില്, കമ്മജ്ജാം പിഴച്ച 
പോജിതെന്റ ചൊഴ്ളില്ുതങ്േ ധനം കട്ടപ്ിതു. നോം കപാല 
സവഡി്കില് മധ്യമനൈത്താ൯ ഉദസീനനൈത്താന് ജയയ്ില്ു തവ്, 
൯൨ ലൊല്ലി?” പൂസ പറഞ്ഞു നിവ കാലം കഴപ്പി. ഏതു 

ക. കകക ഉക്കിൽ സജ: 
കിളച്ചു എന്നിലും ത്ത വാക്ക നോക്ക 

ക. കലിക ക (പ പ മര് ചേരാ സ 
ര ഘം. 

ലം ആവശ്യപ്പെ. 

ലാ ഇ പ്രി. ൂില് കാലയയയിള 
ചം യ 
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മോന് കോടോരെയുമൊഴിപിതു, ഏറിയും നാലു ഭാതി കോശോ 
പരായ സന്ധി ചൊല്ലി 

1). ഭൂമിയെ ഏകം കൊടമ്തു സസ്ധുമൊയ്കുമേധ ചൊല്ലില് 
രിള ൂമിയടയ ഏകാശം കൊടു ശേഷിച്ച ഭൂമിയും പ്രകൂതിയും 
കഷിക്കാതു ആടിഷ്സന്ഥി ഏന്യിജുി. അതു, ആശിഴ്ച 
ക്വിന്റല്. വനോജത്തന് ശ്രുഡപഷരയും കമളെയും 
കൊണ്ടും താന് കെടിക്കിന്റിതെമ്വതറി ജ്ാതവാദ. ഇന്പാതും 
യി? തക്ക ഒ ഭൂമി കടികെമോളെവു സാമത്യമമവ 
രഃ പലി 

൮). അട ഭൂമികളുയ ഫലം കൊണ്ടിട്ട, ഭാജധാനിയും ദര്ഗ 
ാിയ മറവമ്മംതല്ലാം കൊടുക്ഷമതു തുചഛിന്നസസ്ധി എഡിയ്. 
തു ആര് ചെയ് ഡികതസറജശയവിനുടയ ല്യസനം കാതിലും 
്യസ്വാത്കില് ലല്ല: ലോല് ികയെല്രു അോന്വ്ുന്ന 
ഇസ്ണ്ന്ധി പറധിമു. 

0. മി എ (പം സ്തതോ, അടിമകള സംബ 
ചു: മദ പട പന്ന. ചോ (മം ലി, മ മ ബി 
൭ വ്യു സലം യ ുഖ ജ്യ ഘനനളേണ 
മാം പ്പ കാലങ്ങളില് ഇടില്ല നല് പപ്പും 
ലര് എന തികളി അര്ഥ നല്ല വം വനം 
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4. ഭൂമികളിലോളള പോതി! കൊടമു രികമെ പിടിചു 
കളളതിന്നു2 അവക്രയമെന്നി പേര്. ഭൂമി അവി? പിട്ടാല് 
അന്നെ വിട്പോു അതു വിഭാതെ ഴീപാനായ്* അതു ചെയ്യിന്റിതു. 
ഭൂമികി പെടും: പേംതഭവില് ചെരകകകവേണ്ടംശറ്റ ലം 
ദൂ പിഷണമേയിും 

18. കീേചൊന്ന ആഭിഷ്യസന്ധിയിലും ല്ലി നസന്ധിയിലും 
്രയ്യേസജം പള്ളപ്േകണവി ചെയ്ിയും അക്രയസന്ധിയിലും 
പരരിഷേണത്തിചും ജപ്തി * ഫലം കോണ്ടുവല്ു ആബലീയ 
സോരതമായിമന്നെ അനുല്യായങ്ങം ചെ പിതു. ഏന്റിപണ്ണം താലു 
ഭാതി ദേശാപയതസസ്ു മെയ്യും 

ന ളി 1. 
ക രം 
ച വം 

പോ (പരമ ലി ൫. 2 
ചിട പി 

രം അ എന ഓ. 'ാവങ്കളിയികത് 

ര ചക എന അപപാോഭിടിുണം 
0 വാചം "ളേയും ഘന ഭാ? 

കള ചില് കും യ പറ യു സ 
ഭം നന. വാകയില് എള പേട ഡും നിള ചോ 
00 ജെ ഇി്ും പുക കാണന 

ലം സ്ര എന ഭിം 
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14. ത്യ കാജതതിനനും ത്തിനും കാലത്തിനു തക്കവാവ 
അഫി മൂന് ജാതി സ മളുമാരബ്ഡ, കൊടും ണ്ഡ 
ഭം കൊടുത്തു [൫0 കടത്തി" സ ചെയ്യു ചൊല്ലീിയുര് 

1ീരസ്ധം എന് സും മടിക്ഞിഇ] 

ര ളില് ബിന 
ക ആഖികസവിയകക. 

0 തുടകളില് ഇട സഭാപനരാക്ു്ള 
കം പോളി 

0 പനി 
9: ത്യാ തതി 
യ്തു 

11 കാപ്പും. 
ത കി 

ര മാ പളതികള 
ലക് 

പിചു എ പ രം. 
൮-൫ ഉപേിലും അഭ്യതലു നി്ുവവസ്ുകം കോകം വുളു 

അകിടില് മോന കാച് കളം ഷൽ റ ക ചാ 
കം 
നി 

ളു. 
൫, ഉ്ിന രസായി കളക ഭം ക്കം 
(ു്തില് വിക 

എ വയം മ ള്ള ച ടിക 
പക കിം 
ഭ്ര മൂന വക സസി ഫറിമനധിക (സലം കവര് ബം ിടോടട ലേളനു ജണ 



പ്രക. 103--107. വിഗൂഹ്യയാസനം, 
സന്ധയേസേനം, വിഗ്ൃഹ്യൂയാനേം, 

സന്ധായയാനം, സംഭൂയപ്രയാണം ച. 

11. പിദൃഹ്യാസനം.] 
സന്ധിവിഗ്രഫയോരാസനം യാനം ച വ്യാഖ്യോതം. 

സ്ഥാനംമാസനംമപേക്ഷണം ചേത്യസേനപയ്യയായാഃം 

വിശേഷസ്തം ഗുണൈകഃ 
പ്രാപ്്യന്ഥം ആസനം; ഉപായാനാം അപ്രയോഗ ഉപേ 
ക്ഷണമിതി. 

ശ സ്ഥാനം സ്വവൃദ്ധി 

പീഫ്യസേനം മ്േയിതു സ്തരം. ശുവിനുടയ ഭൂമിയില് 
കളുുട്ട മെയ്തു സനമനണ്തി്മവ ചൊല്ലിന്റിതെയിതു സൂത 
തീരം സബന്ധമാപിതു-_-ഷാറംഗുണ്യസാട്ടശത്തികല് *കവലം അസ 
നേം പ്രമധഗികമോദ ചൊല്ലു. ഇപ്രരം ഗുണന്തേയേക്ത 
ആളായി! പ്രഭോഗിക്കമാവ ചൊല്ലിന്റിളു. 

സന്ധിയിലും പിഗ്ഫത്തിലുമ ലൂദ്ാചാജയന്ാമോല്! ആസം 
(ഭും ്യയതമായിതു. (0) സ്ഥായമമവാം (4) ആസനവും 
(൫) മപക്ഷണമെന്വം ആസനപ്പളയം. 

നനന 
ത്തെ 



ദള ശഭാകടടലിയം 1 ഷാഡ്ധണ്യ] 

പിഷേമാവിതു:-. (0 ഗുണത്തില് സ്ഥേശബ്ലം പര 
ോഗിപ്പിയാ ഗൂണമെന്൨ ലല്ലിന്ടിയ ആസനമ്ഞേ ആസ 
(ത്ന്ന സാമഡ്പേലക്ഷണമാധിതു, കേതിസാധ്യം. അതിനയേ ഏക 
മാവി അതിന്നവയവം._ അതായി ശകതിയുയ ചുരുക്കം 
രദ പകാരം ചെയ്യാല് പിജിഗീപ അതിന്നു പ്രത്വയപകാ 
ലേയ്യയക്കല്ലാത്തിരെദേസ്ഥ ഭവ, ആസനലകടണത്തില്കാട്ടില് 
ഫീരമാകിന് റയാല് സ്ഥാനമെന്റ. ചൊല്ലുഡിള. അമ ശക്തി പുത 
ടിന് റാമയാമ വിഭിശീഷയവിനുക്ഷ സന്ധായസേനമ്തിന്നു നിമി്തമാം. 

(൭ ഇപ്പോണ് ആസനം ചെല്ലിന്റിമ. തരക്ഷൃിപ്പാഫണി തിമി 
അമാ(യ) മമ ടമ്ജു അസനം പ്രയോഗിപ്പിതെന്റവാവ. [ആസി 
്ഥാവലക്ഷണിവിപടീതമായിരിന്ന൦ചിഭിഗീ പക്ക അച 
കാം ചെയ്താല് പരമനേതിട്ൽ പററിധേമാവും കില്ലാരെ ത 
അവന മാത്രഭമോപേകാോ മചയക്ി്തിടികഷമവസ്ഥം അമര ശമ്തി 
സാ്യമായിരന്നെ അസ്ഥാലക്ഷണത്തില്കാടില് വിഭജിഗീുവിന്നു ശി 
അധികമായ രോനുകിന്രമായാല് ിഭിഗീപുതനക്ക വൃദ്ധാ 

ടം ബസ. 
കര് 
2. ശിലയതകിലുളള ആസന സാദനഭബയകൊണ്െ പായുന്ന 

ത അവിവേകി പടം പില 

നി 
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യമ അസം. അതു ശവി പെതാരിന്റമയാല് ലിഗുംല്യസ 
ത്തിനു നിമിത്തമായ. 

(6൨ മപേക്ഷണങമാധി ഉപധബാളെ പ്രയേഗിലെ ദിയു 
ളു. ഒരീപിതെന്വാവ മുര്ജങ്കാന് ഒി്ലുതാന് പ്രജോഗിപ്പിര. 
ഏന്റിലണ്ണം പ്യായശബ്ദുഭളയാകിലു, സഥാനം, [സനു ഉപേ 
ക്ജണമെന്ു മാ ലിംശഷങ്രം ഭി്ചില്കിചചു* സജജ്കം 
രഭമാവേ ചെല്ലി 

10 തുംണകേ 
സ്ഥാന കപഠലസന്ധ്യാമികള്ളില് കെടടേ്നമ്യെ ധനം കൊത 

മാവില മമാ ജിയും ചലല 

ഇടിക്കമതു സ്ഥാനമാി, [70 ദ്ഡവൃരിച്പപ്േൃതാമാസനമേന്റ 
വ പര[്യൃഭൂമി? എല്ലാം കൊഴ്ടുടത്ൂെ്ക.* ഉ്ഛിസസന്ധി 
(ളൂള് പന [വ്യസന] ജകംടില്ിരിക്കമള സമാധി 
(0൧ ചപേക്കണമായില, സാമഷ്ലുപാമളുയെ ജ്രാജാഗം ഏറി 
നെ പ്രസംഗാഗരമയിരുന്നെ ആസനം ചൊല്ല്. 

നി 
നി 
ര. ചക്കില് പിടിം 



ര ടാഭാക്ടലിയം അ ഷാഡ്ശണ്വി 

സന്ധാനുകാമയോ അരിവിജിഗീഷേവരേപഹത്തു.. 

കശക്തയോഃ വിഗ്ഗഹ്യാസനം, സന്ധായ വാ. 

കൂടി പ്രസ്താ ലെ്ളിന്റിമ_പസ്് അഭിസസ്ധാനം 
ചെതി്ലൂയുയേടോിരന്ന അഭിയിഭിഗീ ക്കാം റാക്ക 
,അപകാടോ ചെയ്യും കി്തിിക്കില് പിുപ്യസേനം താല് സസ്ധാ 
സനം താല് ൭൯൪ ചെയിതു, തനക്ഷ ശക്തി മേല് പെരുകക 
൧൯൨൮ രാവില് വിധ്യസേനഷ്ിപ്പിയ. തക്ക ശകരി മേജ് 
ചത്ത വമ. രേദവശില് സന്ധായാസനഃ ചെയ്ലിജ. വില 
ഘ്യസേനത്തില് ഫലമാപിതം പരകമ്മങ്കാം കെടപ്പിും* സ്വകമ്മ 
അയാസ്ിക്കമതും ചെയ്യുക. സദ്ധയോസനത്തില് തനയേ കമ്മ 
അക്ക പിഴ വാത അഭി നിലയ ദം 

ടി വാ പ്യയേല്_'സ്വദണ്ഡൈര് മിത്രാടവി ണ്ഡ. 

(൦ സമം ജ്യായോംസം വാ കര്ശയിതും ഉത്സ * ഇതിം 

(രോ കൃതബോഫ്യോ്ുന്തരക്ൃത്യേം വിഗൃഫ്യാസീത. 

ഇനി പിഭശക മല്ലിന്റിഇും (ന്നഭയ പയ മിതരനമടയ 
പടയും, ആടവികയടയ പരടയുംകൊണ്ടും, ന്നാ സമനഃകിലും അധി 
കരാകിലും ശര്ക്ക കര്ശനം ചെയ്ുകകില്ലനെന്റ. തോന്റുകില്ം 

പ, ആദ്യന്മ ര്ഗാമി, ഇവിര്ജിലുമോ്മ ശരഭ 

ന് 
ദക ൮ 
നി 
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ചുദ്ലഭീതാടികട ശയവിനുക്ഷ പെരുക്കി, തന്നയ വിഷയത്തില് 
കൃത്യ! ശമിപ്പില്ലു വിഘ്യസനം ചെയിതു. 

ഭി വര പശ്യത. ത്സഹേയുക്താ തേ പ്രകൃതയർ 
സംതാ വിവ്ൃഭ്ധാഴ സ്വകമ്മണ്യവ്യഹേതാശ്ചരിഷുന്തിം 
പരസ്യ വഠ കമ്മാണ്യപഫനിഷ്യയന്തി* ഇതിം അഭ 
പിഗ്യഹ്യാസീതം, 

,അന്റിടയ 'എന്നമ പ്രൂതികം ഉത്ധാഥമടയര്ം തമ്മില്! 
സ്ധതഭാവിതും ചെയ് വിതു; വൃ! ുമിരന്നോര് തന്ന 
കിമ്മങാം പിയോ അന്ഠി്പര്; ശ്യയിനുടയ കര്മ്മങ്ങളെ 
കടു്ുകവര്' ഏന്റിങജനെ തോ൯വകിലം വിഗഫ്യസേനം ചെയിതു, 

ന ത്തി ന്തു 
യ ബിം പ 
നും ടാ ത 
ര ത 
ത്താ യി 
ത യു 
യ ര 
പം ന ടു 

ളിൽ ൫ 
൫. മപ് ഭൂുഖ്യാണികം 



മു ഭാഷാമടലിയം 1 ഷാഡ്ഥണ്ലലി 

പരവബണികാഥാര് വാ സാരവന്തി മാമേഷ്യന്തി, വി 
ഹിത നേരരം, ദൂഷ്യ തരാടവിയിഗരഹം വദ വിറ. 
ിതോ നൂ കരിം, തര വാ വിഗ്രഹം പ്ര. 
ബ്വതി, മിത്രം മേ മിതരഭാഘ്വരിപ്രയാതോ ബഹ്വള്- 
കരാലം തനുക്ഷയവ്യയമത്ം പ്രാപസ്വയതി, ഗുണവത് 
ാ്ോം വറ ഭൂമിം സിവസന്ദോഫേന വാ മാമനള്ളത്യ 
പ്രയാതുകാമ? കഥം ന യയ" ഇതി പരവ്ൃ്ധി.. 
്രതിഘാതാത്ഥം പ്രതാപം ച വിദ്്യാസീത. 

അന്റിയ, "പരന ലതിക അവനാല് അവജ്ഞ ചെയ്യ 
പ്രവി: ചെയ്തു ദ8ഴികകടിയിനല് ഒഴീണജമായ് റ ത്തേ 
പടയാല് താന് പ്രി ധികാരി. ജന 
എന്നാല് മടി അഡ്യൂ്ട ലന്, വര എനനോട കൂരഷര്' എ റികിെ 
കിം ലി ാബ്യസേനം അഷ്ിപ്പി. എന കപ്ികം 
സനമ പന്ത ഉഴ്ലോടികം വിപനനമാം. പേയ പ്രക 
(തികം റുര്ഭിവക്കാപാതരായിട്ട ടന്ന ബന്നു കറകവര് 4 ഏന് 
തോന്വകില് പിയ സനം ചെയിതു? അറി പുഷ 
കി മലം പോന്നു? കവറര്കൈ്മമന് റ) തോന്വകിലും വിഡ 

കാന് 0. 
ളേ മും 

ഞായം വം 

13. ആരട 
19. കിലെ ചില ഭാം വിളി. 
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സനം ചെയിതു. 'എന്നയേ ചരക വില പേര്കാതവ്ണം മതു. 
അങ്ജനിന്൨ വമി മഴിപ്പിതെന്റ. തോന്പുകിലും!4 ിഗുഡ്യം 
സനം ചെയ് പിതു. അന്റിയെ ശ്ുപിനുയേ വണികപഥത്തില് 
രിന്റ. സാമോയെ് സ്ത്ചശവഗസ ന്രോഭികം ഏന്നെ വന്നു 
കവല പരനകഷ മഴിപിതും െയ്യു* വിഗഷിച്ചലെന്റ താന് 
കരിചും പിഥ്യസനം കെയ വിത. അവരി, 'ജ്ര്, മിയര്ം 

തന്നേ മന്ധലലഗുല്യേത്ഥമായ് 
ിമിപ്പംനോജവടിന്റിതു ഞാന് വിഗുഫം ചെയ്തിടടോഴിപി 7 
തിന്൨ തോന്വകിലും വികുഡ്യസേനമന്യി്പിത അന്റിയെ, 
(മാന് വിരിച്ചാല് അവാം? തങ്ങള പിയഷിപ്പവ്ഭന്വതോന് 
കിലും ിഗലൃസേതനൊഴ്ിപ്പി. ഏന്റിങനെ സമന് വിയ 
സതം അന്മ്ികകമംു ചൊല്ലിയ ജ്യായോനുയേ പിധാ്യസേനം ച 
ല്ലീ൯റിമ:-- “എന്നുടെ മിത്രന് മിയ്രഭാവിയായെമ് വനു മേല്ചെ 

ളില്്റാവിര് ശൂ. മിതി ഏന്, ഏകി 

ഷവര് ൭. 
4 മം ചട ചിഭവാകാടെ ക്ന്ന പേരില് പേമ 

ഭര് മിയു കിടു ഭോന്ിാല് എന്നം. 
25. വാരിയും. വരും എ 14൯, ലിലും ഇ കാ്മനില 

10. ഇങഭാണ മകകള. പെടാഴിയിമ എനില 
പാ ജാന് വഹകള് ലിുിച്ചാല് പട ഷിക ജിയില് 
ജുമാ എനാണ് മേഖാരിടേഷ അം 

0 ്യിികകന ാോ യും 
0 ആമി ലെ ചും ഓപ്ര രൂപി 
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്ധിയുമാം ഉപമാഴിയമായ, അികാടിയായിടി്ഷമപവിാ, അങ്ങ 
ജീര മിത്രം ദേര് ഭലല്ലിന്റാന്. ചു്ങ കുതോ, 
ചുരു കുഴയയയത്തി ലിലെ, തും ധനം സിടി ക്ഷം ഇവന്നു! 
ില്പിനെവ! ഭോന്വകില് പിഗഹ്യാസനം അന്ഠി്പിതു. 
അറിയ *ുണതിലികൂമായ്* ശരപിനുക്ക സുഖമായ് ഗ്ഷിക്ക 
പമാഷ്ണം ഇന്ന ഭൂമി കൊംവാനായ് കൊണ്ടു ഏന്ന അവയ 
െയ്ിട്ട പട എല്ലാം മകൊണ്ടുചോവാന് ഒരുവളായ ഇവര 
പോകല് കു്കോയ്ടു_ 34 മേവ രോന്വകിലും യിഗ്യസേനം 
അനുഷ്യിപ്പിള, പരവ്ൃദിപ്രതിഷേധാമായ് 20 

ന ച്ച. 
മ. 

നി 
0, മിതമായി രജ ലം മളം (അഭ, % ഖം 116) വനം 

0 അരളി 

3, പല് എന്ന അജു, 



ഭരം. ഡിഷ്യസനംസപ്രാന ച. ദ 
തമേവ ഫി പ്രത്യായ ഗ്ര ഇത്യചോഴ്ടുു. 
തി കല്യ, കമയമാത്ര്്യ കഷ്യാമ? അവ്യ. 

ബനിയ. പേയ തു വൃദ്ധ! സച്ഛോനോം. 
ഏവം പയ യതു സാഹായ്യ മി. 

ന്യൂ പ്രയ്ലൂല്. തസ്താല് സര്വസന്ദോഹപ്രകൃതം 
ിഗ്ഹ്യാസീത. 

(തന്പരേലം മണ്ട ജ്യ നോക്കില്ല്ലി൯റവെന 
മിയ ലിഗുപ്യസേംമഡ്ി്പി തന് ആല ചെല്ലൂഷിമം 
അതിന നിമിക്തമികു..-.യാതറ്യമയ സാധിച്ചു തിിക്യ 
ന്നാല് വിയെ ഭലയി൯റ വിഭ ഗീജുചിജെേററിക്കള 
യം, ആകിന്റമയല് സദ്സമ്മോഥസഥിതനായ് 187 യാതല്യന്യല് 
െല്ലിന്റവന്നോടട ലിഗുദ്യോസനമനുഴ്ിക്കാകതെ൨ ആചാ 
പക്ഷം 

,അപ്കഷം പിൈയ്മെന്റ കരോ്യൂന്* പിജിഗീനു അദ്യ 
സമിയില് കര്ശനമായം പ്രത്യവ്ൃത്തനായിട്ട ചെയിതു 8 

തി ൮ 
കിലു വം 
പമ ൩൭. 
9 ിമിുവനാൽ എന്ാങിന പ്രഥം. 
കല പധസ ജോടി 
29, പരല് മിവ കം മാമ ചെയ്യ രചന ചെ എനം 
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ഇവന് വി്്യസേനം ചെയാകഷോന് അവ ച്ചിട്ട അവര 
ഭൂ പ്യൂിയും കൂത്തനകട ൊണ്ജിട്ടിയന്നവന് പിജിശീ്യവികേയ 
കുടില കളയും 

അഭിയയുല്ലേ, ജ്യ മല്ലൂ! ബിടിഗീപ ഖി. 
സനം ചെയ്ത ജതേഡ്യനെ മല്ലൂരിക്കാട(യ്)ക്കൊണ്ടായി 
ചിടിഗീഷയലിന്യേല് പജമ്പോം യാത്യനും അവുപകാമം ഞി 
നൈച്ഛു ഡിഭിഗീിവിന്ന്]? തുണ യ്യും. ആകിന്റമയാല് [സദ്യ 
സയോധസഥിരനായ് ജതേഡ്യയല് 3: കഷള്ി൯റ"ലോടം വിദ 
ഫ്രം ചെയ് ിതെന്ര കരല്യന്പക്ഷം, 

എന്ദിപ്ണം വിദ്ഹ്യസേരം മുഞ്ഞ, 

[2. സന്ധായാസനപ്പി 

പിശുഫ്വസ്വേനഘേതുപ്രാതിലോയ സന്ധായാസിതം 

സന്ധമേസനം' എയപിതു സൂം; സസ്ധലെയ്ത്ു അസനമനുളളി 
മാവ ചൊളിന്റിതെയ്ധിതു സുതരാം, 

യെ ചോ 
[ 
തിര മ 

്കാണാൾ 20. 

ളുടെ കഴ്ച. 
രം കാ 

ര പര്പ്പുകളില് ങ്ങി. മുളികതി ജമ്യാധിചചു ചേരല് നം ഗ്മ ക പാകും കം 
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ല്ലൊന്നു യി പ്യസേന ഇഭൂടയ പീര രോ. 
ക്രി സന്ധമോസനമാസ്പിയ ഏന്റതിന്ന പെവിതു-പി 
ഫ്യസേനഫോുക്കാം ശ്വ ജളവാവിതു, തനകകില്ലയാവിതു; അവ! 
സന്ധോസനമനഷ്യി്പിതു 

൭൯൨ സന്ധാജസേരമാകിന്റ സ്ത മുഭിമ്ചിയ 

18. വിഗൃഹ്വയാനം] 
പിഗൃഹ്യസേനഫേഇുഭിരമ്യ ചിത, സര്പ്പസന്ദോഫ-_ 

പര്ജം വിഗഹ്യ യായാല്. 

(ചിറഫ്യയാന'മേബിതു സ്പൂ, വിഗ്ംഗ്ലയാനം ലൊല്ലിന്രി 
തു്പിതു സുതരാത്ഥം. സബന്ധമാവിതു-_-കീഠം വിഗ്ഫ്യസേനം ച 
ഭീമ. ഇപ്പോ വിഗ്ൂഹ്യയാനം ചൊജ്ലിന്റിതെമ്ിതു സംബന്ധം. 

ളലീേചൊന്നേ ിഗ്യാസതോതുക്കളൂല് പപകിയ [കതി 
യി? ഉടയനായിട്ടിജുന്നവന്', സല്ിസന്ദോഫസിതനായി രദ 
യേല് മമെല്ലിന്ദയകമന ഒഴിച്ചു, ,മററവനോ$ വിഗ്ഡ്യയയനോം 
ചെയ് വിതു. 

കളി ൭ 
7 പകക (൬ രയിടിനലര്-ുറ. 
ണ്ടെ 10, 0,0. 
0 രവി ായകയം മനികകിളാകോവുകം ചെയും 
0, സിയ സമാജ 
ന 
0. അവള് ഡിയും വേഷ മയ പാഷ 

നി 
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യോ പ പരശ്യയേല്._വ്യസനീ പരം പ്രകൃതി. 

വ്യസനം വാസ്യ ശേഷപ്രക്ൃതിിരപ്രതികാഷ്യം, സവ. 
ചക്രപിഡിതാ വിരക്താ വാഴ പ്രകൃതയഃ കശിതാ 
തിരുത്സാഹ॥ പരസ്റ്റരാല് ഭിന്നാഃ ശക്യാ ലോഭയിതുംം 
അണ്യയമകേയ്യാധികരകടുര്ഭിക്ഷനിതിത്തക്ഷിണയുഗ്യപുത.. 
ഷന്നിചയരക്ഷാവിധാന॥ പരഃ? ഇതി, തര വിദ്യ 
രായി. 

അനിയ, 4ശതൂ ജ്യസയിയ ഇവനുടയ പ്രരൂതതില്യസനമ് 
ശേഷിച്ച പ്രമൂതികന് ഒദിക്ഷവും പടി; തന്നേ പടയാലേ പീ 
്ധിതിമായ* വിരകുകളുമായി റി, കര്ശിത്തമായ്, നിസ 
കയ് മോത്തര് അമ്മില് മിന തമായിരന്നോര്; പ്രകൂതികരം; ഇവര 
ളൈല്ലിരിയിതൊ൯വ" കൊടുത്തു എന്നൊടു കൂട്ടി ക്കൊമ്മാ മെന് ൨. 

പമ ആരും ജ് എന! മര എന്ന (0 രില് മിരി 

യര് 09. 
& ഖതികളിവച്ചരി്േമട 10.0, പ്രക 6. 
മു 
രം അമലയും 
ല്, കഴിയാ സാല 
9 ാവിമമഷാഴി ഗണി "ഡി ശരിരാടില് 

ലചിചകണം മ. അയയ കക. 
൨ ഡ്രോം എന്നാ മൂലം 
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മോന്വകിലും) അഗ്നി, ഉദകം, യാമി ര്ഭിക്ഷം മേന്റി ജോതി 
രിമിത്ത്ങളാജി? ക്ഷീഭായിരന്നെ ആന കിര, പരം ജെല്ല് 
െടടപ്ടിമന്ന കിം മതില് ത്േന്രിവകമറഠ മുഭയനായിരിപ്പിയ 
പരന്! മവ. തോന്വകിലും! ലിഗുഡ്യ്യനേം ചെയ് പിതു. 

ദ വാ പശ്യ 'മിത്രമ്രേശ്ച മേ ശുരവ്യശ്ധാ-. 
തരക്കപ്രകൃതിടംവിപരീതപ്രകൃതിഃ പരഃ, പര്ള്്ിഗാ-. 
ഫശ്ചസേരേശ്ചം ശക്ഷ്യാമി മിത്രേണാസരേമാക്രന്യ 
പളി ഗ്രം വ വിദ്യ യാതും? ഇതിം തവി 
ജയയോല്. 
ദോ വാ ഫലമേകഷാ്യമള്ലകാലം പശ്യ, തദ 

പരഷ്്ിഗ്രാഫേസാരാഭ്യാം വിഗൃഫ്യ യയോല്., 

(ന്റികയു "7 മീത്ന്ദഃ ആക്രമം? ഇതും ഗ്ൂമേമായ്. 
പൃഭാജമായിന്ന പ്രതികളെ ടയര്. പരന് വിപടിരപ്പൃതിക 
ജജിജന്നോ. പാഷ ഗാഫകനും ലിപഭീതന്പ, ആസനം 

ള് 20൧. 
കമ 0. 

൧൬൭. 
ര വ. 
0 -ലിര് 0 ഇടനാള് 0. 
വം ൩൧ 
0 ന എനും 
4. തില് ഭിം പിജിലു 



380 ഭഷാക്ലിയം 1 അഡ്] 

ിപീര്േകതികനുയ] ഇത്നോനി!, മിതുനോ$ ആസാദി? 
ചിധഫിപ്പിലും ്രേനനോട പഴിള്ിഗാറകനോടു?* പിഗരഫിക്കു 
(വ ലെയ്ിട്ട ജാരുവ്യന്മേല് ലല്ുന്.ന്വ രേന്വകിലും വിഗഡ്യ 
ജേം മലയ് വിതു 

ആന്റിയെ തനമക്കൊയത്ത ക്കേ സാധിക്കാം, ലുരുമാലത്തിലേ 
എന് രോവറിലും* പം്ിഗാഫകനോട് ആസാനോടടം]ം 
ീഗുഫിച്ചു ജാതേവ്യര്ന്ല് ജയഗനമനസ്സിച്ചലേമമയും. ഇവരോ, പണ 
കോപം കയ്യു മന്ന ഫലം അല്യകാലസാധ്യമകിന്റമയാല് സി 
ന്നിവ സാധിക്ക ആകിസറമയാല്ം ലിഗരഷിച്ചിട്ട 
ജയം ചെയ്താലുമേയും. 

എന്റിലണ്ണം ലിയ മിതി. 

ല് 0.0. 
9. ആയു എന വം അയ ഭി 

രം, ആകാ പിയാ. ഇടമോ പ്രഭ പല ജിജിം 
ലിമ ളക 

൨. ഫുക് നിജു ഫലം എള (നിള തരമി കടട 
അമാ ആഡം ഘജ്രായില് അമ ബിജു ചെയുക അവില് 
മം 

ള്ള ാജായി 
അച പിന്നില് പാര് ഗന (അ 

ക ളള. പാര്ളിധാഷകള് യിഭിിഎയി പിര് 
(൫9). ജവ പില് ആകര് ഭീഗര. 

ജിതം വരും പിതില് 
പു. ഉല് വിവ ്യോരോികം ആഭാസ രൂ്ിഭഥിയയി 

അലം പ്ര) രോ 
കം ളം 



ആനന ത്തുന്തന്തന 
[8 സന്ധായയനേം.] 

ഖധിപയ്യയയേ സന്ധായായാര. 

(ബന്ധയേയമേയിതു സ്യം. സദ്ധിചൂദിമായുമള യാനം 
ഭാള്ില്രിെയമിതു സൂത. സംബന്ധം_കീഴ് ലിപ്യയാനം 
ചൊല്ലീ. ഇഭപ്പാലം സന്ധായയന ലൊഴ്ലിന്രികരെഖിതു സ്വം. 

കീലഷൊന്നേ വിദ്്യയാനോതുക്ഷം തന്ടിന്റിയെ, ശതുവി 
മായും! തോന്വകില് വിടിഗീം) സ്ധായയാനം അനസ്ഠിപ്പിമ 

(സസ്ധയേയനേമാമിന്റ സുരം മുടിഞ്ഞു. 

[8. സംഭൂയപ്രയാണം.] 

യേ വാ പരശ്യേല്._'ന ശക്യമകേന്ു യാതും, അവശ്യം 
ച യാതവ്യം ഇതി ത സമഹിനജ്യായോരിൽ സമം 
പ്വായികൈ സംഭൂയ യായാരി. ഏകത്ര നിര്ദിഷ്ട. 
നാംശേന അനേകത്രാനിര്ദിഷ്ടേനാംശേന. തേഷാം 
അസമവായേ ഭണ്ഡമന്യതമസ്ത്ിന് യിവിഷ്ഠാംശേന യാ. 
ചേത. സംഭൂയാരിഗമനേന വര നിര്വിശ്യത. ധ്രൂവേ 
ലാഭേ നിര്ഭിഫ്ടേനാംമേനം അധ്രൂവേ ലാഭാംശേനു. 

"സമളയ്രയാണ്മയിതു സൂത്രം; സ്പൂയാതിും സ്ചസ്ധമും 
കീലിക്കണക്കെ കണ്ടുകൊോംകം 

0 മിയയും ഭൂമികളും. 



രമ ഇൈിലേ 10 ഷാഡ്ഥണ്ും] 

(എന്നാലോനാല ജാതല്യമന യനേമനുഷ്ിക്പ്ടാ; 
അല്പം ജാനി എന് തോന്വകില്, അപ്പോം 
സമഡിരളുയേറ്ു അക്കടിക്കോണ്ട ജ്യ ചല്വിു 
കിത്തു പോവാം അഗം പറാുകൊ്ട? പേ! ഒടി 
മ്തു പറമാതെ പോയിതു 4 അതു ശത്തിന്നു ത്വര. ക്രമ 
ല്ോളത ഭവനേ ശം കടടക്കമാദ പറയു പടയും ണ്ടി 
കൊയിതു. അംശം പറയു പട താരാക്കായ? കൂടപ്പോയേണ്ടു 
൭൯൨ ചൊല്ലുയിതു. ഞാനം നിനക്ഷ വേ്ടുമേടത്ു പോവ നെന്൨. 
അമര കൂട്ിക്കൊങ്ട പോവിതു. അവിടയും ലാഭം ഡരവമന്ര 
തോന്റുകിലും അംശമമമുരകോണ്ടു പോവിതു, അധ്യവമാകിഷര് 
പേരയില കൂ ഭവന്! എന്റമന്ഞു മൊണ്ടുപോലിതു. 

അംശോ ണ്ഡസമ പൂര്വ 
പ്രയാസസമ ഉത്തമ 
പില വ യഥാലാരം 
പ്രക്ഷേപസമ ഏവ വാ. 

പോയി ദം 
കാല് വും ൫, 
എള ള് ജയയയേല് മം 

മാല് കൂടുക നാഭി ൭ നയികവും വേഷ എ 

ക. ജി കപ പിച്ച്. 
തിലെ പോകണ 
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ോകത്ിഥം:_അംശം ചെയ്യുമ് ചൊല്ലിന്റിതു_പല ഭാജാ 
ക്കം കൂടി യാതന ജയിച്ചു ധനം കൊണ്ടാല് പരക്കേ രക്ഷ 
ചര പട പെരിയവനുക്ക അംശം പെരുക്കി! എന്റിതൊര 
രക്ഷ. അന്റിയെ ഉട്പൂ" പെരിയവനുക്ഷ അംശം പ്പരക്വി 
ഭതേന്വ ഉന്തമപക്ഷം. അന്റിയേ കവന്കാണ്ടെടത്തു തത്താന്തോാഗ 
കലറ്കൈണ്ടതു മക്ക ആവിതെന്. ചിലര്പക്ഷപ* അന്റിയെ 
(രസ്യേം കാജുസിര്ിജാകില് യാവനൊങ്ത്തന് ധനം റ ഖ്ി 
ല്ലോന് അവന്നു അമു പേയക്കവിതെന്വ. ലിലര്പക്ഷറ 

[4൯൨ സംഭ്രമം ാദംുണ്ജത്തില് 
അലാമധ്യൂയേമും മുടിഞ്ഞു. 

നം 

ര കള 6. ഭാം ഇപോ 
ചല. മയം ഇപോ 
൭ പരം പരം 
ര രാങ്ം. 
കഴ ലും ടക 

യാ ജി മസ്ക 
മല്യോജ വയ്യതളൂപാ വ 
ഫയ ജയന് പ്രകടം. 

നി 



പ്രമ. 108-110. ഡാരുവ്്യാമിത്രയോരഭി 
ഗ്രഹചിന്താ, ക്ഷയലോഭവിരാഗഹേതവഃ 

പ്രക്ൃതീനാം, സ്വാമവായികവിപരിമരശ്ച. 

[1. യാതവ്യമിത്രയോദഭിഗ്രഹപിന്താ?] 
തുജ്യസധാമന്തവ്യസനേ യാതവ്യമമിതരം വേത്യമിതര. 

കരിയായാദിം, തത്സിഭ്ധാ യതേവ്യം. അമിതൂസിദ്ധര 
ഹി തേല സാഹായം ഒദ്യാന്നോമിത്രോ യതേഖ്യ- 
സിദ്ധ. 

(ജത്േ്യമിയയോഭഭിുഫഷിന്ാ! തദ്ധി സൂത്രം. യത്തേ 
്ൂതാവോന്_അിസ്ുകുനമാ് വ്യൂസനിയായിടികഷമവന് 
(തേല്യനെന്വ ജാത്യലക്കണം ചൊല്ലി. മിതരനാവോന് 
ീടിീംവിനുക്ഷ നിര്യപ്പേകാരിയുമയ് അനന്തനോെമ്കേ! 
ജവ അഭിധപാമപിു പീഡഗകര്ശനമ൯റിടൊതി. അഭി 
ശ്രമത്തിനു ഫോുവാകിന്റമയാല് ധാനേടെത്തെ ഇവിട അഭി 
2൯൨ ചൊല്ലിന്ിഇു. ചിന്തയായിതു ജ്യ നോക്കി യാനം 
ച് പി, അന്ദിലെ അമി തൂമ നോക്കി യനേമനസ്ഠിപ്പിതം 
എഏന്റെമ്ള ആ അതു മാല്ലി൯റിതേിതു സൂ്ാര്തരം. 

ടെ ര ൭ 

അണ ഗഡി ആദാ പളളി യിലും പ 
പ ആദിയായ ആം 



10810. പ്രക. യാരയ്യാധിരരോ....വിപരിചക. മുട 

സംബന്ധം. ഭാമയും സ്ധീള്യും ജാനേ്ങ്ങം ചെ 
കിടി. ഇപ്പം യാരധ്യമം ചൊഴള്ളിന്റിതെിതു സംബന്ധം. 

അനന്നത്തോമ്മ രാജാകകളിരവക്ഷം വയസ ജുധ്യമായിടിി 
കൂടില് ജതേവ്യനെ നോക്കിയും യേമന്ളി്പാന അതതു മന്നം 
അമിയ നോക്കി ജാനമനാഴ്ി്പിമ. അമിതരനെ സാധിച്ചു അന 
(ഞം ത്യ നോക്കി ജാനമനാണ്ിപ്പിയ അതിന്നു നിമിക്കമാ 
ിതു-ജമിതരമന നോക്കി്പട എടുക്കാ കാണം കാട്ടിയാല് 
തേദ്യന് വിജിഗീഷലി ത്ന ഭഖയ്ിജും ലെയും, ഉദ്യേഖിയം 
ിട്ടതാന് മിയരഭാിയായിട്ടതാന് മുണചെയ്താനടപ്പിു. യകേല്യയേല് 
മനം പട എടക്കില് അമിത സാാജ്യം ചെയ്യ അിഭാവിയം 
(കിന്റമയല് അമിയനാവാന് വിഭിഗീവിനക്പ്പോണ്ടം അപ 
കാരം ശീമായിടിപ്പിു. ആകിന്റമയാല് യാതയനൈക്ാട്ടില് 
൭൫% അമിത സാധിപ്പിയു. പിന്നെ ജതേദ്യനൈ സിപ്പി 
എന്റിജനെ ദ്യൃസരസാല്യത്തില് യാനമഗ്ഠിക്മാറു ചൊല്ലിയും 

ഗ്രവ്യസനം യാതവ്യം ലഘുവ്യസനമമിത്രം വേതി, 
(ഗ്രുവ്യസനം സരകഷ്യതോ യായാല്" ഇത്യചോഷ്ാള്. 

നേതി കടടേല്യ. ലഘവ്യസനമമിത്രം യായാല്ി 
ലഘ്വപി വൃതം അഭിയുക്തസ്യ കൃഛറം ഭവതി. 
ത്യം ഗുര്വപി ഗുരുതരം വതി. അനഭിയുകരസ്ത ലഘും 
യസനഃ സുചന വ്യസനം പ്രതികൃത്യാമിത്രോ യാതവ്യ 
കമിസരേല്, പാര്ണ്ണ്ീം ഗൃഹ? ണിയാര. 

5, ജുവചരം. 
മ, ളം 



ടട ഷാലി 1 ഷാഡ്മബ്ലി 

നി വ്യസന വൈഷമ്യത്തില് യാനമനസ്സിഷിമാവ ഷൊഴ്ലിന്ിതു, 
ു്്യേസനന് ജാത ്യന്ം [ലയന]! അമിയന് ന്നിവ 
കാമിങ്ങില് ഗുരൂ" മേല്ലലല്ലാലു? ലഘുഖ്യസ 
നൈ അത്ത സുഭ്ധായ്' ചെല്ലജതു എനറിലണ്ണം ചാന 

അതളൂലെന്വ കരടല്യേന് പക്ഷം. ലഘുഖ്യസനനാകിലും അമി 
രന നോക്കിയേ യാനം ചെയ് വിതു, ചേഘുവായിരന്ന വ്യസനമും 
ിഭിഗീപുവിനുടയ അഭിയും കൂടിനാല്ി* കൃമി സാധ്യമ 
അനരിയക്നാകില് ല്യസനിതതിന്നു സുഖമായ് പ്രതീകം മൊയ്തു 
മിയന് യാരദ്യ. ണ്ണ ചെയ് ിതുതാം പിടിഗീഷയവിനുയെ 
പരള്ക്ലിയംം്ം തര് ൯൨ ചെയ്ും_-എന്റു ഇവരില് യാമ 
ഷലിമാവ ചൊല്ലി. 

യാതവ്യയരശപ്യേ ഗുരവ്യസനം ന്യയേവൃത്തിം ലം, 
ലയസനമസ്യരയവ്യത്ത ൦ വിരക്തപ്രകൃതിം വേതി, വ. 
രക്തപ്രകൃതിം യായോര്. ഗുരുവ്യസ്ധനം സ്യായ്ത്തി 

റ ബല്യ 9. 
9 താകലുര് എ പക്കല്. 
വില് ചിട്ട റിം പിന്ോ്് 

മ ഭിം 
കൂടിയാ 
കിയ ജം. 
ര ക്രി. ഇടി മോത വാച്യം മൂഖ്ില് കേള 

യക. (അം പി കരം വേര യയ പൂസ 
കില് ആച വിള നള ഴി. 

ൽ. കതിര് എന വേരാ ബലം ടിക 
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ഭിയുക്തം പ്രക്ൃതറയദ്യനഗ്ൃഹഅന്ത. ലഘവ്യസന. 
മന്യയേപ്യത്തിരപ്േക്ഷന്തേ. വിരക്താ ബലവന്തമപ്യ.. 
ക്ിനുന്തി. തസ്തരാരി വിരക്ഷപ്രകൃതിമേവ യായാല്. 

(ടി മുപഭില് സയില്ലു ജനേമനുസ്ിഭമാ൨ ചൊല്ളിന്റിമും 
ുര്യസനന്ാമയ് പ്ലേ ്ിയുമായിരിപ്പി തെൻ, ലഘു 
സനിയുമാജ് അഘ്യ്യതജി കന മായരിപ്പിരൊമന്, വിഭക്ത 
പ്രകതികനാിടിപ്പിം തത്ത, എനന്റ,വടില് അമര് മേല് ജനേ 
ഷഷ്ിപ്പുതേന് രാജോ. യ 
അവനെ അഭിജോഗിച്ലാല് പ്രകൂതികളവ്ന അയയഗരമം ലയര്. 

രിയും ബ്യായയക്തികം ഭയിത 

ആഭിന്റമയല് അവന് അസധധ്യല്. ലുല്യസനിയുമായ്' അസ്ലായ 
വൃത്തികനുമായിരന്നവമനെ പ്രകൂതികളുപേക്ഷിപ്പര്: പിക്േപ്രൂതി 
കം അഭിയോഗിച്ഛാല് പ്രകൂതികളും കൂടി അവനെ മു്ലൂടി്പ 
ഭാകിന്റമയാല് വിക്പ്രതൂതികമനെ നോക്കി്പട മേടപ്പിയ. 

കഷിണലുബ"ലപ്പ്ൃതിമപെചരിതപ്പകൃതിം വേതി. 
ക്ഷിണലുദ്യപ്രകൃതിം യായ. ക്ഷിേലുബ്ലോ ഫി പ്രക. 
(തയ സുഖേനേപേജാപം പിഡാം വാ ഉപശച്ഛന്തിം 
നാപചരിതാഃ പ്രധാനാവഗ്രഫസാധ്യാ, ഇത്യമചോഷ്യ. 

നേതി കടല്യ. ക്ഷിഅലുബ്ലാ ഫി പ്രകൃതയോ 
തരി സ്ത്രിശ്ധാ ഭര്തൃഹിതേ തിഷ്ഠന്തി. ഉപജാപം 
ര വിസംവായന്തി, അന്ദരാദഗേ സാര്വഗുണ്യമിതി. 
സ്താദ? അപചരിരപ്രകൃതിമേവ യായോല്. 

ന ്ിട 6. 
ര ളക ളും ഷിജി എ ഭാം 



ദ ഷാലോ യ ഡ്യു 

കടില പ്രതിക പേചരിരപ്പളതിയുമമേടത്തൂര് 
ക്ഷീണ യപ്രകൂരികകെ നോക്കി പ്ല എടപ്പിയ. ക്ഷീണം 
ഭുഖ്യം രയിയന്ന പ്രകൂികള സുഖമായ" ജേമിക്കും പീഡി 
ക്യാം, അചചരിരപ്പതികള അത് /05, അവള പ്രധാന 
പരുഷ] സഡവീകടില്ലുകൊജ സാധികായിതു__എന്റിങ്ങനെ 
ആയര് പക്ജം. 

അള. ക്ഷീണമായി ലബ് ധഭമായിരന്ന പ്രഭൂതികാം സ്വ 
രിയ സ്റ്േഥവുമോ്ജാമില് സ്വാമി ഫിമ്റിലു നിലലര്. മടി 
ക്ര ഭേദവഴിമല് പേകാരെയുമിരപ്പര്, അനേവമിമേല് 
എലലാ്ണമശ മൊണ്ടായിതും ആൃകിന്റമജാല് അപചരിരപ്പതൂതി 
മന ജോക്കി പ്ര ഏപ്പിേന്വ കടില പക്ഷം 

ബല്വന്തമന്യയറയവ്യത്തിം ദുര്ബലം വാ സ്യായ്യത്തി. 
മിതി.__ബലവന്തമന്പായദ്യത്തിം യായോര, ബല. 
വത്തമന്പയായവ്യത്തിം അഭിയക്തം പ്രകൃതയോ നാന. 
(ൂഫ"ണന്തി; ന്്യാതയുന്തിം അമിതം വ്വ ഭജന്തേ. 
ഭര്ബലം തു ന്്യായവൃത്തിരഭിയുക്ും പ്രകൃതയഃ പരി. 
ഹന്തി, അനുനിഴ്യതന്തി വാ. 

നി 
കിലു ലിം 
താ 

ങ്ങ ചവാന് സായ 
സ പരാതി ിളുകാടേ അവ്യ ചോള ഏടം 
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ബലവാന ജസ്യജ്ത്തി ഭറമായിടിപ്പിതാജത്തന് [09 
നം സ്പൂയോയത്തികമായിടപ്പിടജരരന് 2... ഇടിവരിലുമാമെ 
ഭ്', അന്യജേവയത്തികന്ാധി ബലവന്ദ!മായിതന്നവമ ജോക്കി 
പ്ല എട്യു. ബചവാനുമായ് അദ്യായലു,തതികനമാജിരന്നെ 
(നൈ നോക്കി്പട ഏടത്താല് ഇവട] പ്ർൂതികാം ഉപോക്ഷിപ്പര്. 
ഇവന ദുര്ഗടികളില്നിന്വ പുറ ൪. അനിയ ഇവനുടെ 
(ക്കോ ചെന് ടവര്, ൭ര്ബ്ബനമായ്* ഡ്യയവ്യത്തികനമ 
്ിമനസവൈ അഭിയോഗ ച്രടല് പ്രകൃതികം അവന്നു തുണ 
(ചെയ് വര്. കുമേറ। വില്മപനോടേ ശട യവ 
ആകി൯റമജല് ബലാവനോക ലും അഡ്യയേരയത്തികനേലെ പട 

എടപ്പിമ 

(എ൯റിജജമനെ 'ജാതേല്യാമീയോംഭിഗഷഷിനതാ' മരം 
സതം മുടി യി. 

ഖരെ വം 

വം 
[ പ വന കള 6. 
ര്യം 

0, മകളില് ഇല 

(0. ഉരം എന്ട വിവക്ഷ പാത മഴ പേര് യ്യോ 
ന്ത 

(നിഷ കൂമിളും._.ാള ബയോ ചലം പേ രയം ലല 
ഉ ത്തില് പല ജില വര 



മ ഷിക ന്ന 

[2. ക്ഷയലോഭവിരാഗഹേരുവഃ പ്രകൃതീനാപ] 
1. അവക്ഷേപേണ ഹി സതാം 

അസതാം പ്രഗ്രഫേണ ച 
അഭൂതാനാം ച ഹിംസാനാം 
അധമ്ല്യാണോം പ്രവത്തസ്ൈം, 

8 ഉചചിതാനാം ചരിത്രോം. 
യമമിഷ്ഠാനം നിവത്തമനൈഃ 
അധമ്മസ്യ പ്രസങിഗേന 
(യമേസ്യാവഗ്രഫേണ ച 

8. അകായ്യാണാം ച കരണൈഃ 
കാഴ്്രാണാം ച പ്രണശേൈഃ 
അപ്പഭാനൈശ്ച ഭേയാനോം, 
അടേയാനാം ച സധേ്ദൈം, 

4൫. അണ്ഡേരൈശ്ച ണ്ഡ്യനോം. 
ഭണ്ഡ്യാനാം ചണ്ഡണ്ഡേയൈഃ 
അശഗ്രാഫ്യണേമപഗ്രാഫൈര് 
ഗ്രാഹ്യണ്ട്യോം ചയമിഗ്രഹൈം 

8. അനത്ഥ്യായോം ച കരൈ. 
രത്ധ്യനനോം ച വിഘാതനൈഃ 
അരക്ഷണൈശ്ച ചോല 
സ്വനം ചി പരിമോഷണൈം, 
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8. പാര പുതഷകാരണാം 
കരമ്മണംം ഗുണൂഷണൈഃ 
ഉപഘാതെ പ്രധാനാനാം 
ാന്പ്യനോം ചാവമാനേനൈം 

7. പിരോധേനൈശ്ച വൃഭ്ധാനാ 
വൈഷമ്യേണാസ്തേന ച 
കൃതസ്യാപ്രതികാരേണ 
സ്ഥിതസ്യാകരണന ചം 

8, രാജ്ഞഃ പ്രമാദലസ്യാര്യരം, 
ഭയശേക്ഷേതവോന്ു ചവ 
പ്രകൃതീനാം ക്ഷയോ ലോഭ 
വൈരാഗ്യം ചോപേജായേതേ. 

8. ക്ഷിണാഃ പ്രകൃതയോ ലോഭം, 
ലുബ്ലാ യാന്തി വിരാഗതാം, 
വവിരക്താ യാന്ത്യമിത്രം വാം 
ഭർതാരം ഘോനുന്തി വാ സ്വയം 

തസ്ത്ാല് പ്രകൃതീനാം ക്ഷയലോഭവിരാഗകാരണാനി 
തില്, ഇല്ല ശ്യ: ലമ. 
കവിത. 

1 വലുതാ ന പാത ്യാലയാരാലു് ഇസി 

36. 



മോ ഭാഘാപടലിയം 1അ ഷഡ് 

കഴയലാഭവിദേഗഘതവം പ്രമതിനാം എവ്പിതു സൂത്രം. 
ക്ഷയമായിയു നം കില, മുഖ്യപുതബള് തേന് റിവമളൂടയ മുര 
ഴം നാഭികളുട ചുരക്കമും അതുകൊണ്ട ഉപലക്ഷിക്കിന്റി, 
ലോഭമ.പിതു ഗ്സിതതികോ. ഡിരാഗമായിതു പ്രപ്പേഷം. ഇമ്മ 
പ്രകൂഭികം്കളവാവാന് കാണേ ഷോല്ലിന്റിതെയിതുസുതാതിലം. 
സബന്ധളാിതു.. ക്ഷജടികം യാത്ൃത്വം വജവാന് നിമിത്ത 
മെന് കഠം ചോല്ലീു. അവ", വിഭിധിയ, ഫോതുകകള അറിഞ്ഞു 
കൊണ്ടു പരിഫിപ്പനോയ'കൊഞ്ടു അവററിനുയ ഫോതുക്കളല്ലെ 
ിറികയ്ിതു സ്സ്ധം 

സത്തുക്കള് അവജ്ഞ ചെയ്തും, [സത്തുകളധേരം ബില്ല 
രക്ത അഭിനയ ശയം ഏന്റിവഠ ഉഭയവിര്, അത്തു 
കഴ കൊണ്ടാ യിട്ടും [അസത്തുമമ്ോവോം നടനമ്കോടികല, 
അനുിതങ്ങളായിരന്നെ ഒിംസകരം യി, അധമ്മഅമയൊള്ളു 
ചയ്തു, ഇചിതങ്ങളായൊക്ക, ചരിതങ്ങളും ധമ്മിഷ്യങ്ങളായ 
ക്രിയകളും! ഒഴിച്ചാലും, [ഉഷിതങ്ങളായൊലള ചരിതങ്ങളാവോ ഭക്ഷി 

ചം വം. 
ചം ൮.0. 

നി 

6. കം കില. കര മയിലും കാമന. കമ 
പലക പേക്ക് വഴ. 

കളട ലിമി വയ 



ര പ്പക. യായിരി 3 

(അപ്േഥങ്കില് മംതുലകന്പഠവിവാഘാഭികരം; ധമ്മ പയങ്ങളാവം തേ 
രോമ ലൈകലരികം._ഇവു ജിച്ചാേ.], അധമ്മത്തില് അതിസമതി 
യി, [അധമ്മം പസ്്ീഗഫണസ്ക്ാമിക], ധമ്മ 
ഗാടികള ഘിംസ എന്റിട്ടിച്ചാലും, അകല്േങ്ങളാെോ 
(ലിഷ്ഫങ്ങയായെമ്േവു--അവ്ു ചെയ്താലേ കാളങ്ങളായൊല 

, കൊടുക്കേണം വണ്ണം ളയ 
ഭരീകാം കൊടാതൊഴിഞ്ഞിടടം, ഇവി പ്തില്ലാത്തതു സാധിച്ചിടടും, 
സേതുകമ്മങ്ങമെ കെടുത്തി; 

ണ്ഡ്യേരാെ ച്വോരടികകള ഒ്ഡിയാതൊഴിഞ്യാലും, അഭ 
്്യൂരെ ഒണ്ഡിച്ചിട്ട അഗ പ്ലടായൊള ഗ്ല :ടയികടൂ് 
കര സഗ്പില്ലജേറ ധവ്യഭാമൊമ-ഭായം (തുടി ണോ 
പേതുരമായി പിതുപൈതമ ക്രഗതായിയന്ന._മുലപുരുഷമൈ 
സംഗുഹികതാഴി്ിടട, [ധഹിജടോഴിവികെന൨ മന്്ാടിക 
ക കൂമിക്കൊമാഭതാഴിവിതു], അനത്ബേഹുടങ്ങളാടയമേ സന്ധ്യ 
ടര യഥാസ്ഥാനത്തില് പ്രയേഗിയമതോഴി്ിട്ടം, കമ്മേരില് 
(6൯൨ ക്ഷിയഴി്ിടട താന് കളി്ലുതാന് കവന്തോ൯ 

ണടിട്ടം, പുരുഷം ചെയ്തി ദുഷിച്ചിടട, കമ്മാഭി 
രം മെ്ി്ട നന്റായ് ചെ്യവിൈറ അനുപൂജ പയ്യൂതു മടിച്ചു 
ഷിച്ചു, [കമ്മി സേതുര്ഗാടികാചി, പ്രധാനപുതഷൈ 
ിര്യഭോഷം ചൊടി പത്തില് കാട്ടില് കുറ കമ്മത്തില് 
തിയോഗില്ിട, മ്ലയേോയൊക്ചേ ദതപിഗാചായ്യപുോഫിയാമികളളെ 

രം അളം എന്നാ 

20, ഭ്യിളുകഷം കിളി 
ക ഗം പൂം 

ങ്ങും എന്നാണ് മു വശ 
യും അഭിമാ 



38 ലിയും നി 
അവേ! മല്യ, ഉ്യന്നാകം പടം വിം മടി്ിടുപില 
ഭൂത്ചഭില് ചൈ മലി, [വറാ ഭൃത്യ തമ്മിക്കമ 
ര്യ മജു ലുരജവക്ു ഒരത്ന്ന പെര ലചചട്ു, വളൂസം 
പരജയിട്ട, ശൃത്തിന്ന പ്രതിക ചെയ്യ തൊഴിഞ്യിട്ടും 
്ഥിതമാജിരന്നു* [എന്റ നിര്യമന്റലാ__-നിര്യമാഭയോള്തേ 
,ശ്രോത്സാടികേളുഖ്ലെയാതൊി്ിട്ടം, രാഭാവിന്നഭയ പ്രമാ 
കാലം, ആലസ്യയതമാലും, [്രമോമാധിതു മുഗയാഭികളിലൊക അതി 
സക്തി; ആലസ്യം_കടിയിനാലുി, ജേഗേക്ഷമവം വന്നിട്ട. 
എനന്റിച്ചെന്നേ കാല് പ്രതിക ക്ഷയം ലേ മൈ 
(ഗ്യരുമൊണ്ടും2 ക്ഴയാളികവംക കാണേ “സതാമവക്ഷേപാ 
ടിക യാസം ക്കം. സതമേപപോടികാം മവ 
ഭാഗ്യതുക്കം. അേജനങ്ജടും?; മപ്പമാനമം* ക്ഷയഫോതു 

നം ൮൪, 
വം 
നി 
രും ന 6. 
ക ഖു മില് ലിജി. പാ സംബിച്ചു (099) 

0 ഒം പിഴ ു്യയാരില് പം കാടി ഉയര് മിഷ 
ണ് പകപ്പുകളില്, 

2 ലയം േളുടമ മികടിചിലിയുനം ഴോ ഏം 
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കം കലയോ വൃഭാമാജന് ലൈദോഗ്യത്തികെ മലല് വര്. 
ലിഭകതരായാല് ശറ്റവിനോടട ക്ൂര്വിതു താന്, സ്വാമിയെക്കെന്റ. 
കളപിതുതാന് ചെയ്വര്, ആകിന്റമജാല് പ്രൂതികാക്ഷ ക്ഷയ 
ലോിലാഗഫേതുകം അനഗ്ികഷലാക; ഉോജധിറിന്നു കടക 
പ്രതീകാട ചെയും വേണ്ടു, ഇപി ഉപേക്ിക്കില് ബന്ധ 
രൂലങ്ങളാവോ. 

ക്ഷിണാ ബ്ലും വിര വ പ്രദര ഇതി, ക്ഷിണഃ 
പരീഡനോച്ഛേനേമയല് സമയ സന്ധിം ജുദ്ധം നി 
നം വം രോചയുന്തേ, ലൂബധാ ലേനാസേനതുഷൂഃ 
പരചേജാപം ലിപസന്തേ. രക്താ പരാരിയോ.. 
ക്യത്തിഷ്ണന്തേ. 

താസാം ഹിരണ്യന്യേക്ഷയഃ സര്വേപേഘാതി 
കൃഛാരപ്രതികാരശ്ചു യുമ്യപുരുഷക്ഷയോ ഹിരണ്യ 
ചാബ്യേസ്സമ്യേ. 

ലോഭ ഐകേശികോ മുഖ്യയത്താ പര്്മഷു 
കയ പ്രതിഫന്തും ആദേതും വാ. 

വിരാമ! പ്രധധാനവേഗ്രഹസാധ്യദ. നിഷപ്രധനോ 
ഫി പ്രകൃതയോ ഭോസ്യാ ഭവന്ത്യനുപളപ്യോശ്ചാന്യേഷാം 

വര് വം. 
യം വേം 
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അനാപല്സഹാസ്ത. പ്രകൃതിമഖ്യപ്രഗഹൈസ്തു ബഹുധാ 
ണാ ഗുച്ണം ഭവന്ത്യാപര്സഹാശ്ച. 

ഴിങാളിക]? പില് യേ! പ്രാസാര്ത്തില കെടു 
്യമക്കണമ്കില് കഴു മേലും വിഭിഗീപുവിനെ കെടു്തുകളയും. 
ക്ഷീണ ലബ് ചിക്തഭമാമേടള്ു മോന് ഗഭവം 
പേരില് ക്ഷി ണഭായൊളളവരം പീഡാനോജ്്ൂനേര്യത്തിനാല് 
കടക സന്ധിതാന്, യും താന്, വേജ് കരുതു?! താന് വിജിഗീച 
[ക്ക രേില്ലംകിലുംം ചായ് വ. ഏന്റാല്ി*ല് പിിഗീചു 
(ഭൂവി പ്രതിഷോ്സാഘക്കി തന നിമല്ചേടത്തു ദ്ധ 
ചെയ്വാന് നിക്കിലും പ്രതികാരം ക്ഷിണഭായിട്ട പീഡനോ 
രകുമ്യിത്ത 12 കുടുകി സ മയി, അന്റിയേ ഇവനു 

രാള ൮ 
ര വവ ചിയ ൭ 
0 കളകകളില് നിലം 
9. നമോ പടയെ വം 
പ ജാനി ജൽ വിൽ പാക യം കം 

മം ബിം ഡിവി വികി 
നി] ര പ്പി ലി 

കും പപ്പും ഇടി 
കും 

ചാ എനാ പര്ച്ചുകളില്, 
രം. തും, 
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കിം പത ലിഭിശീം( യം മലയ"പാന് നിമൈനക്കിലു; പ്രതി 
ഠം ക്ജീണമായിട്ട കടുകി യം ചെയ്തു പടയിതു താ൯!, പോവിതു 
അന് ൭൯൨ ലൊയവര്. ലിഭിമീപ അര്ത്ഥപപരിക്ഷിണന്ുമായ് 
പയം മെടടപ്പോണണ് റുര്്ത്തില് തീ മകളേത്തി വേങ്ങിപ്പോി 
തന്വീര് ബിമൈക്കിലും, പ്രതി ക്ഴിസമാധതനപ്പോട്നേ പോം 
്ാനോഴിവം,, ന്റിജോതികം പ്രതൂതിക്ക കജിനം ലഗ്നാല് ക്ഷീണ 
കായി, ഇനി ലബ് മരാില് ശ്യധിനാല് ടേടികപ്പേടവര്. വിം 
തരാകില് ശവി കരടി ലിഭിഗീ വിനെ അഭിംയിപ്പ 

ഇിററില് ഫിസ്്യേധ്യേക്ഷയം, ആനം കതി എ രി 
രിന കേി൯ മന് ൃമിരപ്രതീകോി അശപുഷോി 
ക്ഷയം ഘി കൊണ്ടു സധിലൂകൊമം 

ലോമമോയിു പ്രതിക മുഖ്യഭായെള്ളോര് ചിലര് കൊണ്ടാ 
പിള വയോ പിയ അത്തി ൌണ്ടാിതു. യാത 

ന്ന 
പരം ൮ ഭയം 0. 

ഇ 

മ പ്ഭിക ക്ിജാമാടകില് ഥം വാര് ഇയം 
ദല മിലെ ആലു ട ലാകയുര ലിലരാ് ഇവടെ. 

യയ ഷോ 
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പ്യഭിമിയയാതടയേ അതില കൊണ്ട ധമിപ്പിക്ക. അതിഡും കൊണ്ടു 
പ് 

പിരാഗമാവിതു പ്രധാനപുരുഷന്മാരുഭയ നിഗ്രഹമവഴിമേല് സാധി 

ക്രേ. പ്രൂതികാം നിക്പ്രധാനംയോ പിജിഗീഷുവിന്ന 
ശവര്മിക്കളുമായ' അര്ട്യതമാവര്. ഒര പഴയെ. നിഷ്പ്ര 
യാന് അപേത്തു പോഷകി്ലാതിരിപ്പര് റ, ുകിന്റമ 
(ജന് പ്രകൂതിമുഖ്യ്ാകട സിച്ചു അവട പ്രതികളെ 
രിദത്തില് മക്കയും പടി ക്ഷിതജമാധര്; പരമിയോഗ 
(ജില് ആപത്തും സിക്കക്കെ്ല-_എന്റിങ്ങനെ 

1 െയോഭയി ര പ്രകൃതിം! മേന സൂം 
കിഷചിമി] 

[8. സാമവായികലിപരിമകം] 

സാമവായികനോമചി സന്ധിവിഗ്രഫകാരണോന്യ. 
വേക്ഷ്യ ശക്തിശചയുക്കേന സംഭൂയ യായാല്. ശക്തി... 
മാന് ഫി പാര്ഷ്്റിഗ്രഫണ യത്രേസ്േോഫായ്യുമേനേ വ 

ൽ പളനരടല്ച വ൬ 
ന പരിത ജോം പയം മ 
തി ശിം! ആ മം അവക്ക് കോളുകളും വേ സാം 

രം. രാിളവരാാള് 
0. യാള് മിരവാവില 
യത അമി 
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(തം ശുചി സിദ്ധ ചാസിഭധര ച യഥാസ്വോത. 
കാതീതിം 

സാമലായികയിപഭിമര്ശം: എമ്മി സ്തം. സാമവായിക 
പര് വിജിഗീുവിനോടൂടി ജാരദ്യന്േല് മലല്ലിന്റ ജോം. 
,അവരളേടയ പിപരിമര്ശമാവിയ ഗുഭലഘവ്ിന്തം അതിനൈ 
ഭചാല്ിനറിതെമ്പിതു സ്ത്രാതിലം, സഘ്േന്ധമാവിതു-_-സംഭൂയപ്രയം 
ത്തില് അംശം മലയ്കുമാവ നിതൂപിച്ു*, സാമവായികതുയേ ഗര 
ലാഘവം തിരൂപില്തില്ല. അതിപ്പോ രിരൂപിക്കിന്റികതെലിു 
ബന്ധം 

സാമവായികയാടില് സ്ധിവിക്രമകാണേങ്ങള്ം പ്രതിപത്തി 
ചെയതു ശമതിയും ശേമും ഉടയവനോ$ ക്രിപ്പോലിതു 9 ശകരിയുയേ 
വോട$ ക്രടിപ്പയാല് പാര്ക്്രിധഡണമൊഴിക്കലും കി. താന് 
൫൯ തങ്ങളു പട താന് യയയില് സോയം ചെയ്ുവും 
കിലും ഗുചവിയയെള്ളേവന് നിരല്ലൂപോയ കായം പേയേടത്തു 
സിചിയാകിലും പറഞ്ഞതു ചെയും. 

തേഷാം ജ്യയേസൈകേന വ്യ സമാജ്യാം വാ 
സംഭൂയ യാതേ്യമിതി. വായ സമാദ്യാം ശ്രേയഃ 

7 ങ്ങളെ 10. ഭാരങ്ങ 0 
5, അമ. പ്ര 0 തിരിചു; എനന പുല്ലു രീ 

കകക ലയിമപപെ ഇഡി സച 
ഭാട്ടി. ഭൂതി കോം 

൭. മോ എന്നേ വേകും ക്ഷന് ടിയ ദയയോ പിജി ഖി സാന് ശക്യാ പറന്ന. 



3൬0) ഷൊകടലിയം 1 അഡി 

ഭ്യായസാ ഫ്യവഗ്ഹിതശ്ചരതി, സമാഭ്യം മതിസന്ധ 
നാധോിക് വാ ത ഫി സഖ ഭേദയിതും. ദുഷ്ലൂശ്ചൈകോ 
വാദ്യം നിയന്തും ഭേദേപേഗ്രഫം ചോപശന്തുമിതി. 

(ഇനി ഇവരില് പ്ലായാനാവോനൊരുത്തനോടു കൂടിപ്പോയി, 
(തന്നോടൊസ്റരോര് ഇരിപടോടടകൂടി പ്പോവിതേഃ ശൃന്വമമ സംശയത്തില്, 
(തന്നോടര്പ്പാര് ഇരിവടേട$കൂടി പ്ോമേതു ന൯൨. തന്നില് പെരിയ 
നോട്ടി പ്രോയാല് അവന്കീഴിരിച്ംവണ്ടും ഇവന്ന്! സമരേ 
ള്ള ഇടവാ കൂടിപ്പോയോല് അവരളിവരയും പ്ലെ 
ആളില്ല അതിസ്ധാനവഴിദമേള് പിഴിഗീഷുപിയക്ക അധികയായ് 
രിയാ, അവളു സുദധമായ് മേടിക്കവുമാം ഒരുത്തന് ന 
(൫രില് മററവരേയും കൂഭിക്കണ്ടെ ഇവന നിഗിപ്പാനുമേട്ത്, 
വേദി ജാമി ലമിചിട്ട അവരകളക്ഷൊഴണ്ടേ ഇുവരൈ 
രിഗ്രമിപ്പാനമം, ആകിന്റമയലാജത്തന് പ്രയോ ചേ 
തില്ക്കാടടില് സമഭിരവടൊടട പേത ൯൨. റ 

സമേനൈകേനു ദപാ്യം ഫീനാദ്യോം വേതി. ചായം 
ഫീനാഭ്യരം ശ്രേയഃ. ത ഫി ഒവികാഴ്ടയസാധക വശ്യ 
ച വതി. 

രം ൭ 
മു്ങം 0. 
0 വിജിലന മിക കീഴില് (അകി) അലി 

വ അവൻ കക? ഇങ്ങരെ എഴുോന് "അവര" ബിഗു ഉയ 
രപം 

പോലേ ടി ലും കൂ 
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സമനോതത്തനോട ഷൂടിപ്പോമതോ, ഘിനരിരിപരോടകൂടിഡ്പം 
(മോ നല്ലു തെന്റ. നിഭനെക്കില്, ഫീനഭായൊമ്മ ഇഭിവരം ഇട്ട 
കളം സാധി്പര്. രത്തന് മുന മാക ഒരുത്തന് പി കാക്കും 
ഫീനദേകിന്റമയംല് വശവ്മികളു മായിടിപ്പര്. ആകിന് റയാല് 
സമൊുത്തനോട 44 പേമേതില് [കാട്ടില്]? ഫിനഭിരിപമടെ കരടി 
പ്രമു ന൯൨൨.എന്റിലണ്ണം വിദിശീം താന് മുഖ്യനായ ദോ 
ക്ക കൂമിാണ്ടപോയോണ് അന്സ്സാനോ ചൊല്ലി. 

ക്യയേസിദ്ധ തു 

1. ൃതാത്മജേജ്യയേസോ ഗൂഡ 
സാപദേശമപ്പമ്്രവേല് 
അശുച്േഃം ശുിവൃത്താല് തു 
പ്രതീക്ഷോതാവിസര്ജജനാല് 

8. സത്രാഭപേസരേ; യത്തു 
കളത്രപെനീയ വ 

നം ൮0. 
ഖം പിലയ ഇലും ൮.0 കളില് ലോകം റിയിൽ ഇടിച്ചില 

ലിയു ൧൭2 

ജില ഏഴിലെ 

(൭. പഴം പഭര്പ്കളില് ഇല സഭാ കാനു ഷാ 
ന കനികാ വി കരണ ഖം നി 
ജലം 

രയം വിടി 



നമ ഭാഷാകൊടലിയം 1. ഷാഡ്ശബ്ു] 

സമാഭപി ഫി ലബ്ധാത്ഥാല് 
ിശ്വഡ്ത്്യ ഭയം ഭവേല് 

8. ഭ്യതോേസ്തറോ ചാപി ലബ"ലാത്ല 
സമോ വിപരികല്ലതേ 
അഭ്യച്ചിതശ്ചാവിശ്വസ്്യോ 
വൃദ്ധി ശ്ചിത്തവികാരിണീ. 

4. പിശിഷ്ടം ഒല്ലമപ്യംശം 
ലബ"ബപ തുഷ്ഠമഖോ ബ്രജേര് 
അനംഭശോ വറ തതോ 
പ്രത്യ വിഗ്രൂണം ഹര്, 

8. കൃതാതമാസ്തു സ്വയം നേതാ 
ലിസ്തജേല് സാമവായികാന് 
അപി ജീയേത ന ജയേല്ം 
കണ്ഡോലേഷ്ടൂസ്കൂഥാ വേല്. 

തരി പിലിശീഷുവിന മറ ഭാജക്കം ഭ്ര്ടികകൊ്ടുപോ 
ബോം ലിഴിഗീപു അന്മിക്ഷമാവ ചൊല്ലിന്റിതു. വിടിഗീഫ് 
പിടടിധീംയവികെ കൂട്ികകൊണ്ടുപോമിന്റ ബ്യായന്ന കാസി 
പന്നല്, രൂതാത്നോയിമന്ന ബ്ലയോനില്നിന്വ. അവനറിയതണ്ണി 
മതേനുമേജേ മേം ചൊല്ലി വേദപടവിതു, അവന് അഗുചിവ്ത്ത 
അകില്, അവന് ശൂുലിവ്വത്തനാകില് അവനോട വേദാ 

൦ കോമളം 
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ചെ്ളിനറിതു*_ബന്ധസര്കടി സമപ്രേമശം** സത്രമവിതു. 
അതില്നില്ര സന്നനോയി പണ്ടേതാകില മൊ ദ്യം ചൊല്ലി; 
തന്നെ കളതരമാഴിരന്ന അന്മപവോസികളയൊമ്മ. സിസ 
അറ ണ്ഡേമന്റി ജോതി? കടത്തിരവെല്ലു തന്മം പോവി 
ു. സമില്നിന്൨ അങ്ങനെ പോഘേണ്ടിന്ിതെന്തിനെന്റായം സമ 
അകിലും ലബ്ദരത്നയോല് അവനില്നിന്വ ലിശ്ലന്നു യ വരം, 
അശ്ുചിയാകിന്റമയടള് 4, അതെയുമല്ു, ലബ് ഓത്മനായോല്, സമ 
ഇയകിലും ല്ൃയേദോഭിലും വികഷ്റിലലംം!, ഗി പെരുകി 
(അവനെ വിശ്ചസിക്വുമൊല്ലം. വ്ൃജിമെപിതു ചിത്തയികാിണി 
ജയിടിപ്പിതു. ആകിന്റമയാല് ബാനയേകളവരനൊട ആമത്തെ 
അംശത്തില് ചുരങ്ങ സിഭടിക്കിലം തു്ുമഖനായേ പവി. അല്ലാ 
ക്കാന് തും ള്ള പേോയാലുമമയും. മിദം പാ്ിവടന പ്രി 
രിച്ചു, അന് പിഴകിതിചികടടി കൊണ്ടാലുമമയും--എന്റിഭകനെ 

ക ി്രേേകം 
൫. ശുപിവയരയാടില് ഡിം 

ഭം പയവുമാഭ ഇത്ര ബിപി 
ളാം (പ ടു. ഇവിടെ 

0, വാളോ (ളക; ജാ 
നാണ് സക? 

ാത്്ം വ ചിലി 

രം കളതുപം ഇവയും പോലാ വിവ, ജം ബര് 
ടോ ഇല സകാഭകില് ആയം കണക പരം 

രം 4 നോക്ക അുചിയത്തിര്തിന കപപര്ന്മാകി മൂ 
(മിലെ ജോ ചയ്ില് പഴനി 

മ്മം എന ഭാര് 
വജ കാരി (ര ഫ്ന 
ി 



ന ക്കിയ നനന] 

പിഭീീംു പരരന്ത്രയിടപ്പംമെടത്തു അനു്യാനേഃ ചൊ്ലീതു. ഇനി 
മിമീ സ്വതന്ത്രമായ് പോയിട്ട ഉതര്തനമാകില് സാമ 
(ളികകു പിടസ്പാഠം അവരംകകഞ്ഞെ അംശം അവേക്ക ലയം 

അന് വഖസ്ുലെയ്ത കൊലോ. 
്ഥലലത്തുകഷ അഭിമാനം മ്ന്റവാവം 

എളുടടട്ടം അനുദേഗം പരക്കും 

1൯ റി സ്മമവാജികയിപടിമര്ശം മന് സുതം 
അലോലധ്യയമും മിങ് മ] 

5 വക രിിച്രില് അയി കം എന്ന ഭിം 
ര ക യിലാകക. "കവല" യം വന. വമ പും വേള? കിം. 1 ട്വ സ കിള 



പ്രക. 111--112. സംഹിരുപ്രയാണികം, 
പരിപണിതാ,പരിപണിതാ- 

പഡ്യതസന്ധയശ്വ.' 

[1. സംഹിരുപ്രയാണികചി 

ലിജിശിഷര് ദവിതിയാം പ്രക്ൃതിമേവമതിസന്ദധ്യാല് 
സമമന്തം സംഫിരപ്രയാണേ യോജയേര._*ത്വമിതോ 
യാഹി, അഫമിതോ യാസ്ഷ്യോമി, സമാനോ ലാഭ? ഇതി. 

ലാസ്യ സന്ധിഃ, വൈഷമമ്യ വിക്രമ 

സിരപ്രയാണികം! എ്പിയ സുതം. അടിിജിശീചുക്കം 
തമ്മില് ഭിന്നടിക്കമാജ* പ്രയാ്നം ഭയ്യാ ലൊല്ലിന്റിതൊലിതു 
സ്ൂമായം 
മന്, ുണാന്തരമിശ്മന്വം!. അവിററില് ഗും മതത" അല്പും 
ത്തില് മൊല്ല, ജനയ ൮ ിമതിഷ്നേല്? എന് ഗ്രന്ഥം 

(യാനം കീം പ്രകൃതി. അതു 

രും ൮0.0 
ക 
ത്ത 
യ 
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കൊണ്ട്, ണാന്മമി മം നാലജാതി, അവാ വിഗുല്ലേയനോം, 
സ്വജന, സാൂയപ്പായാണം, സംമിതപ്രയാണം ഏന്റിവററില് 
ിഥപ്യയാനാടികം മൂന്വം മെഴ്ലിയന. സാലാമതു സ്ംിരപ്രെ 
കം ചൊല്ലിന്റിതെമ്ിത സബ. 

പിിശീ അനന്മമൊമമ. ശ്വതൂതിയിനൈ! ഇസ്ണ്ണം 
തിസ നോ ചെയ പതു. അതിസന്ധാനം ഇക്ക." സമശക്തി 
ജയോ, അനന്തരോജാലിടന സദ്ധിഷെയത് ിന്നടികാമാമയൊള്ള 
പ്രയണേത്തില് .്രവ്ടിപ്പിു:_“നീ നിന്നടയ വതേദ്യ്േല് പ 
യെടും ഞനമെന്നുടയ മാതവ്യന്േല് പട ഏടുക്കിര്ന്റന്!. ഇത 
ചത്തിന്ും മോക്ഷം; എന് ചൊ്ലയിതു 

എന്. ചെഴ്ണി പട ഞ്ഞാന് ഴി ഫലോ്തു വരീ 
കീർ പിയ: ശതി പരമമാകിനറോയ സവി ചെയിതു. 
ീടിമിംതനക്ക മാമം അധികം വര്കില് ഭൃയോകി൯റമായന് 
പിക്മിപ്പിമ. 

[സഭിരപ്രജണ്ിക' കിന്റ സൂം മടിങ്ഞിരു] 

തോള് 
രാ 0. 

തുവാല കി. രല, 

പകം. പഴം മുഡ്ും വസ്്. *ഇരഡോം? “ഭിം 
ദ്രവ്യ എന ടി 



ഴ് ക്യ 
2. പരിപണിതാപരിപണിതാ 
പയ്യതസന്ധയട] 

അന്ധി$ പരിപണിതശ്ചയപേരിപണിതശ്ച. 

പപടിപഞിതപേരിപ്തിതപേസ്തസഡയം: ഏയ്ധിതു സ്യം. 
പിപ്ിരസ്ധികളും അപപഭിപണിരസന്ധികളുംം അപപ്പത 
സന്ധീകളും കീടം ചൊല്ലിന്റികത്പിയ സുതാം; പിപണിത 
വോ ദേശം കല്ല, കാലം ട്ടു ഇതിനുടയ വിപ, 
ഭീതം അപരിചണ്ിര അപസ്തതസന്ധി അിയ-മിയന് രം 
ഭരര്യ്[താ൯] ഏതാകില! മജ വഴിമേല് തന്നേ പിട്ടുപോോയേട 
ജട സന്ധിചെയ'ിതു*. സംബ മമിതു;__-കീരം തരിയിധം ഫീ 
സന്ധി എന്. ചൊല്ലു ഇത്തനയ സദ്ധികാം എന്വമമ. 
സത്തില്, റവം പിപണിരാടികാം സിക ഇള 
൭൯൨ റിജിപ്പനോയ്* ചൊല്ലിന്റിതെത്പിു സംേഡം. 

വ ലേോകിലല ൮.0. ലയര് ഘടി 9. 
ദു ളില് 0.60 
കികു 6. 

ന രിച്. 

രോ. നാല് ളവ 
കിം ളി മാങ്ങ 



ന്മ ഭാകൊടേലി നി 

ത്വമേതം ദേശം യാഹി, അഫമിമം ദേശം യാസ്യ. 
രീതി പരിപണിതദേശയ. 

*ത്വമേതാവന്തം കാലം ചേഷ്ഠുസ്വം അഹമേതവേന്തം 
കലം ചേള്ഷ്ഠിഷ്യ? ഇതി പരിപണിതകാല 

തവിമേതവേല്ം കായ്യം സാധയം അഹമേതാവര 
കായം സാധയിഷ്യാമീതി പരിപണിതാത്ഥ?. 

,അവിററില് പടിപണിതസന്ധികം ഏഴ രി: "നീ ഇന്ന 
ശഃ സാധിക്കു, ഞന് ഇന്ന ദേശം സ്ധീപ്പാന് പോകി 
എന് സന്ധിലെയ്യുമതു പരിപങ്ങിതടേശലമാകിന്റ സന്ധി. 

(൭ ഇതര കാലം തിയനമാജവവദയി൪ ക്മാനമിത്രകാലം ത്മ 
ഭാവാ ചേഷിക്കിനറല് 4 എന്൨ ലല്ലു പരിപണിതകം. 

6 രീ ുകുഭികളില് ഒരു ഭാ ചെയ്തു, താനും ഗ്ൂടി 
ജില് ഇന്ന കായും സാധിക്കിഭന്റന* എന് സന്ധു ചെയ്യുമതു പരി 
പരിത ത്ന്വ മുത്. 

ഭി വാ മന്യേത. ശൈലവനനദി്സം, അടവിവ്യവ. 
രിത, മമിന്നധാന്യയപുരുഷവീവധാസാരം, അയവസേന്ധ- 

കില് ലന 
കി ൮ 
ബാധി 10 
റം കം ലൂവകയയമ 
യം മിക ഇപോ, 
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നോം, അവിയഞാതം, പ്രകൃഷ്ടം, അന്യഭാവദേശിയം 
വാ, സൈന്യവ്യായാമോനാം അലബ്ലഭയമം വാ ദേശം 
പ്രോ യാതി, വിപരീതം അഹം? ഇതി, ഏതുസ്തരിന് 
ഖിശേഷേ പരിപണിതദേശം സന്ധിമപേയത. 

ഇഖറരില്._ മലയും, വരും, നീറും ഏന്റിയ 
റയിമുമ്ച്ഛു"% അവിയിനല് ല്യൃലഫിതം; കൂഴിയക്കലും പര്യം 
പ്രക്മ ഇല്ലടാ തന്നേ ഭശള്ജനിന്൨ നെയ്, എണ്ണം 
ആരിചി0 എന്റി്ജാതികരം വിളി്യുകൊമ്ളവം പടാ മിത്ര 
തിന്ന മല്ലപ്പു!3ടയ തണ, ധസ്ലോകം യവസം!4% ഇന്ധനട, 
കക മറിയു ഇള; അഭശത്തില് പരിചയിമമില്ല; ദുരമോധിതു 

ലര ൮0. 
2 വന ശൂരാ കാണിയും 
0 ഉയ പേരാ. ചും അം ോച്ച (൫. യ 

കം (യ) മഷയവലയ സാധയയം കൂടം ലിഖ 
രും ജി 1. രി. 

കം റിജു അമാ സഖിയും (1! 
9 മനെ ൮ ജിം പപ്പുകാകന് ലാദരിടിടിക്കാിും 

ഡം 4000 മക്കളില് ന (അ ്ങളില് മാം പി 
കണ കം മാം (8 12. (ണം. 2. അടി മണി 
ന ഒം വ 1. 0 ചേ മും വ 4. വിതി അ 

0 പം രപ ൮. അടിക. വസി പം, വ. മം 
ച മയം ക പകതി കായം പല തലായ 



ി] അ അഡി 
മൊട മേത്ത പ്രതിക [ ി]്വാമിക്തേര്* പററി 
കക്കാമോവാസ* പട ിഡും ല്ലം -ചവയണ്ണഴിരന്ന ദേശത്തിന്നു ശൂ 
പോകിന്റിതു. ഇല്ചെന്നതിന്നു വിപരീനമായിരുന്ന ദേശത്തിന്നു 
ഞാന് പോകിവറിതു_ഏന്റി്ങംന വിജിഗീപയവിനു തോന്ര 
രില് പഭിപണിതശമാദിന്റ സന്ധി" ചെയവിതു, 

യദി വാ തന്പേത__'പ്രവഷോഴ്ണ്ശീതം അതിവ്യാധി 
പ്രായം, ഉപക്ഷിണോഫാരോപഭോഗം, സൈന്യഡ്യായാ.. 
മാനം ചപേരോധികം, കാ്ട്യസാധനാനാം ഉഈനമതി.. 
രക്തം വാ കാലം പരശ്േഷ്ടിഷ്യതേം വിപരീതം അഹം 
ഇതി തസ്ത്രിന് വിശേഷേ പരിപണിതകലം സന്ധി. 
മുപേയാര. 

അന്റിയെ, പൊരുതായിരുന്ന വശീ ുടൈല്ലു 
പക്കീണമായിരുന്ന ആഡാദപമോഗമകളെ മടൈൈല്ു; സൈ 
കിന്തു ത ്യൂയോമം ലെയും പയ കം സാധിപ്പാന് ഉേമായ്, 
അരിക്കും, അങ്ങനെ ഒര്തിന്നെ കാലം പരന് ലേയ്ിപ്പന് 
(രിനക്കിന്റിഇു. അതിന്നു വിപീതകാം [അന്റ ചേ്പ്പാന് 

നി 
9 ബയജാലെ ചെയ്യാന് എന്ത ലൂ പാപി ളവ 

യം 
മുലം നോക്ക 
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ഉടിക്കിന്രിത് എന് പിജിഗിഷുിന്ന തോന്വകില് പടിപങ്ങിത 
കാലോ സദ്ധി ചെയ്ഡിതു. 

യ വാ മന്യേത. പ്രത്യാദേയം, പ്രകൃതികോപകം, 
ഭീര്ഘകാലം, മഹാക്ഷയവ്യയം, അല്പം, അനങ്ാനു.. 
ബന്ധം, അകല്യം, അധ്യം,, മധ്യമോഭാസിനുവിതത്ധം 

ത്രാപേഘാതകം വാ കാഷ്ടം പര സാധയിഷയതിം 
ലവിപരീരുമഹം? ഇതി രസ്ത്രിന് വിശേഷേ പരിപണി.-. 
തത്ോം സസ്ധിമുപ്േയാരി, 

ശമിക്കും ഇവന് ചെയാന് നി നൈക്കിന്റിതു. ക്ഷി 
പ്ൃതതായിട്ട ശര്മം പഠിച്ചുകവര്. പ്രമൂതികാംം കോപ 
അകി ിമഘകാലസമല്യമോിതുമൊണ്ട് : ഴയല്യയങ്ങാം പോ 
കാതുക്താല്? ചുരങ്ങ അര്ഥം കൂടി ഇരിക്കു മും 
പേടിയ അധമ മിതുമൊണ്ട് മധ്യമ നനാ ലിഭഭമാ 
ിതുംാണ്ട്; തന്ന മിയ പീഡാകരം_-അജ്ജനെ ഒത്ത 
കാളം പരന് സധധിക്കിന്റിത. ഇരിന്നു വിപരീതം ജാന് സാധി 
ക്ിന്രിയ_എന൨ തോന്വകില് പരിപണിതകളേം സ 
ചെയ് വിതുവ* 

രം ൮൭ 
രം 

നി 

0 ലാളി ഭലം രോ 



ടമ ക്ഷാരം അ ഷഡി 
ഏവം മേശകദലയോ കാലകായ്യേയോ ദശകം 

ദയയോ ദേശമാലകാ്യോണാം ചാവസ്ഥാപനാല് സച. 
വിധ പരിപണിത. രസ്ത്രിന് പ്രാശേവാരട്യ പ്രതി. 
ശ്യ കല സ്വകമ്മാണിം പരകമ്മസു വിക്രത്േത. 

എന്റിലണ്ണം മുന്ഡാ വെറെ പരിപണിതസന്ധി ചൊല്ലി 
ജിതു. ഇരി ദേശകാലാികരം ഇവിടം കൂടി പഭിപണിതമായ് 
ൂന്വം ഏലലടട പരിപണിതമായ് മര്വ, ഏൃനദിഖണ്ണം ഏഴ 
ഭാതി 2 പരിപണിരസന്ധി ചൊ്ലിയിതുറം ഏന്രി്ജനെ ശന 
പിനെ ഇക്കേവാന് ചൊന്ന സന്ധി ഒന്നി പിടിലൂനി൯൨ 
(തന്നടയ കമ്മ | മനമ ഒ്ധടള്തുെച്ു?, ജയവിനോട 
ഏതാകിലുമൊന്റ മെഴ്സി സന്ധഴിഞ്ഞു അവന്മടയ കമ്യ 
കടപ്പാന് രസ്പടയിതു, 

്യസയംത്വരവമാനാംലസ്യയുകതം അമമ വാ ശരം 
അതിസന്ധാതുകാമോ ഭേശകലേകാഷ്യാണാം അവ. 
സ്ഥാചനാരിം, “സംഗിത സ്വ ഇതി സസ്ധിവിശവാ. 
സേന പരല്ഛിമാസാദ്യ പ്രഫരേരി._ഇത്യപരിപണീര. 

0. മന്ത മേളം (൧) കള് ൮ ാകള്കം 
ങ്ങളെ ഇലല ചേര ആദ കാലങ്ങളെ ചൂ വമ 

കം ചില്ലോലം ചളി ഏം വ യോകകം 
രിം പരിചിൽ ചേടി മഖ യ കാള 

ആദില ഉപ്പിലും എനാ 
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തി അപഭിപണിരസന്ധി ഷൊള്ിന്റിതും രൃഗജമില്യസതം, 
൫ കാഴ്ത്തിലിന്വി, വജിഷുഡിനില്മ അവജങ്, ആലസ്യം 
എന്റിവമറമുമുടയിനായ് അജ്യനുമായിിക്കം ശവി 
അത്ിസന്ധാനാ ലെവന് പിപകകില്ം മേശകാലകാല്്ളയേ 
അവസ്ഥപനം മെയ്യത വായ്കൊണ്ട, “സന്ധി ചൊ ന 
എന് [വിശവസിപ്പിചു 1 ശരുപിനുട മി പ്പിചു പ്രഫ 
പ്രി--എന്൨ അപരിപന്നിതസന്ധി & 

അത്രൈതദിം ഭവതി. 

സാമന്തേന്ൈവ സാമന്ത 
ലിനോ വിഗ്രഫേ 
ത്തോര്ന്യസ്യ ഹരേ ഭൂമിം 
രിത പക്ഷം സമന്ത. 

ഇല്ലോന്നേ സ്മലെയ്താല് അനന്മട ചെയഖിതാവിതു__ജാത 
്ൂയ്മേല് വിഭിഗീയ ചെല്വാന് നിനൈക്ോണ് അനന്യ 

രം 
ടെ ൮0. 

മ, മര് (൪ 
വരുമോ യ്മ രിയ ചേക്കു വാക്യം 

ഏ വില്ക യനം ആലയം 
ാപ്ടിലിടിയും 

ക ചച്പളില് കാമില അക ചേ 



നി 1 ഷായും] ടര് ഭാഷാ 
ത്ത പഷ്ി ഗാന അയ്രനനോ$ വിഗാധിപ്പില്ു* യാത) 
ജട ഭൂമിമയ ഫിപ്പിു. അവനുടെ മിയന്മാടൈ ഉള്്മി്ച് 
അവ സിനേരഥരാകി ഭൂമി മിപ്പിയു. 

സന്ധോരകൃതചികീഷാം കൃത്രേഷണം, കൃതി. 
ഷണം, അവശിീര്ണക്രിയാ ച. വിക്രമസ്യ പ്രകാശ. 
ൂദ്ധം, കൂടയുഭ്ധം, തിം യുഭ്ധം._.ഇതി സന്ധിവിക്രമയ. 

അപ്യൂവിസ്യ സന്ധോഃ സാനുബന്ധൈ॥ സാമാഭിമിഃ 
പരദ്യയേഷണം സമഫീനജ്യായസാം ച യഥാബലമവ.. 
സ്ഥാപനം അകൃതചികീഷ. 

കൃതസ്യ പ്രിയഫിതാഭ്യാം ഉഭയേത॥ പരിപാലനം 
യഥാസംഭഷേോിതസ്യ ച നിബന്ധനസ്യാനുവര്ത്തനം 
രക്ഷണം ചം “കഥം പരസ്ത്ാന്ന മിഭ്യേത ഇതി കൃത. 
ദൂഷണം, 

പരസ്യ അപസദന്ധേയതാം ഒൂഷ്യാതിസന്ധാനേന 
സ്ഥാപയിത്വാ വ്ൃതിക്രമഃം കൃതവിട്ൂഷണം. 

ക മം 
ക മത്തില് ഇരുള. 

ടം പിന്നിലുള്ള അഭ വന പില വിജി രോ 
ഷി 4, പം 90 ജോകക എലിയും. മൂലില പഴ കോഴിയും എന 
(വിത യമി മോം. 
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ഭൂയ മിത്രേണ വഠ ദോഷാപസ്തതേന പ്രതിസ-. 
സ്ഥനം അവശീര്ണക്രിയാ. 

(ബന്ധിധമ്മങ്ങാം അകതലികീര്ക, കഷണം ഉരുവിറു 
ഷണ, അവശീര്ങകിയ എനിവ നാലം പ്രാശയം, കയം, 
തൃശ്ലീോം എന് മു൯൨ ലിഗരധമ്ങ്ം. 

അയിരറില് സദ്ിസന്ധിധ്ത്തില് അകൂരുചികീ: 
ളിന്റിതു. അകൃതചികീഷായാവിതു.-പണ്ടു സ്വ ലെയ്തില്ലയാത്ത 
ഭാജാവിനോട സാനമേന്ധ്ങളായിന സമി കളകണ്ടു._ [സാന 
ബന്ധമേന്റവാവം സാമം ഭാനത്തോടടകൂടിയിടിപ്പിതുട ഭയം സാമ 
്ജോടകൂരിയിരിപ്പിമു. അങ്ഭെജിന്ന സമമാമികടളക്കൊണ്ട് 1... 
സന്ധി? ചെയ്വാന് ഉത്സാഷിപ്പിതു*. സമഷീനല്യായസ്സുകളോടം 
ശ്രകതിക്ക തശവോദ. അവസഥപേനം ചെയ് ലികതന്റവാവ, സമതി 
കോടും കോശണ്ഡോടികടളകള്ളതേം കൊടക്ഷമതും ഒഴിപിതു. 
ഫീയനിട് ക്കായി. ജ്ൃറയാനുക്ഷ കൊട്പിയ. ഇങ്ങനെ മെയ്യും 
സന്ധിക്ഷ (0 അതികം ഏന്റിയ പേര്. 

ക 
കം 

നി 
കല, വിം യസ് ജമുന വും കാ 

രള ടർ ആഷ ന ചടി 
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(നി തേഭൂഷണം ചെ്സിന്റിു. ചെട്പ്ടിന്നെ സ്വ 
ന്നോരോത്ത പ്രിയഫിഴ്കാം; ഒത സന്ധിനെഴി* കടെ 
കോയി. അമേ ചെയിതു. ശന്ക്ളില്നിന്൨ സസ്ധി 
ിഷ്നം വാഭത്മവ ക്പിയം ചെയ്യതു റ) കൂത്ൂഷങ്ങ 

ൂരയിറുഷണണമാധിതു._.പഭനോ$ ലെയ സ്യ പടം ിഭി 
രീ തന്തു ദൂഷ്യ അതിസാനം ലെയ്ത്, യോഗ്യനള 
എന്൨ ചൊല്ലി സഡഴിയുമതു (4) ഉരുവിുഷണമാധിതു 

അവശിീര്ങങകിയമവിതു-_.ൃര്പയന് താന്, മിയം തേ ഒരു 
ഷമി പോമധനോട് സദ്ധ മെയ്യൂതു (റ) അവശീര്ങിയ 

പിതാ വശീര്ങകരിയയും അപ്സ്റരസന്ധിില് പെട 

സിര 
വ. 
തെ ൮, 
ര വം. 
ലം ചി. സി നന പാ (ര. കളി പ്ര മഭിം 

സെ രന കാണു. "സൂ മം വാ്ജ സ്ര 
മും വളം പാപി ആലേ (വ. 

ക 0) ഇലയ കാശോ സിടി നു 
ടട. 
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തസ്യാം ഗതാഗതശ്ചതുവില_കാരണോമ* ഗതം, 
വിപരീതമം കാരണാദ? ഗത്രോയകരരേണാ ആഗതം 
വവിപരീരുശ്ഷേതി. 

സ്വാമിയോ ദേഷേണ ഗതോ ഗുണേനാഗരുഃം പരസ്യ 
ഗുണന ഗതോ ദേഷേണാഗത ഇതി കാരണാട? ശത... 
തത സന്ധേയ. 

സ്വദോഷേണ ഗതാഗതോ ഗ്രണമഭയോഴ പരിത്യജ്യ 
അകാരണാര്* ശതാശതുശ്ചലബുദ്ധിരസന്ധോയ, 

അവശീര്അക്രിയ[ജില്] ശതാഗത൯ 2? ജാല ജാതി:.ററകണ 
പിമേള് പോജി വാന്നംയോരുത്ത൯, (1) അകാണേമായേ പോയി 
രരുലിതും? ലയ്കുമവി൯ ഒരുത്തന്. ദ്റകാണത്തല് പോഷിട്ട മാര 
അമിന്റിട വന്നവന് ഒത്ത, (0 തിമിത്തമിന്റിയെ ചോിട് 
(രിമി്തമോണ്ടായിട്ട് വന്നവന് മത്തന്._ൃന്ദിവരം നാല്വര്. 

കാണേവിമല് പോവിതും വമപിഇും ചെയ്യുമവ[നൈ] ച 
ളില്റിു സ്വാമിയുഭയ ടോഷത്തിനാല് പോയം, പിന്ന സ്വം 

നം 

ര 
മര് 6. 

വ 

ക ോളില്ന്ള 0.10. 
5, ഫിജിധിഷയയിടെ ഉപമിച്ചുപോോി തഴ ന്നവര്, 
രം വി ചോാജ, വന്നാജം ആഗ്രിലാല്._ളകകെ കാം 
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കീ ഗുണത്തിനാല് ന്നാ, പൈ ഗുണവഴിദമല് ചെന് 
(രിച്ച, ദോഷധിമേന് പോന്നാന്._ ഇങ്ങനേ നിമിമോണ്ടായി 

പയിതം വരവിയം ചെയ്യുമവന് സന്ധിയോധ്യന്. അവനോട് 
സഡധിചപയ'വിതു. 

്വമികററമികിയെ തന്േഷമ്മാമ പോയി ശവി 

മോ കൂടി, അമമ കുററം ചയത പോന്ന, ഇ 
(ഭക ഗുണങ്ങളേയും പ്രമിപത്ി ചെയ്തെ നിമിരേമിന്റിയെ 
പിയും വജവിതും മെയ്കകമവ൯ മലബ്ഡു സസഡധിജധ്യേനല്ല. 

സ്വാമിനോ ദേഷേണ ജത പരസ്തരാര് സ്വോഷേ- 
ണാതത ഇതി കരരണോന് ഇതേ കാരണാഭരസ്തൂക. 
യിരു പരപ്രേയകര! സ്വേന വ ദോഷേണാപ 
കിഇുകാമലം പരസ്യ4്ലിത്താരം അഭിത്രം മോജോ 
പ്രതിഘാതഭയദോഗതം പരം വ മമച്ഛേത്തുകാമം 
പരിതയജുന്േശംസ്യേര്? ഇതി ജവ കല്യാണ 
ധിം പൂയേരി അന്യഥാ ബുദ്ധിപപേകൃഷ്ും വസ 
യതി. 

സവമിയുടയ കുററത്തദന് പേയ ശര്രവിന്നെയേ കററമിന്റി 
യെ പോന്നാന്ം ഇവന് നിമിത്തമൊണ്ടായി പ്പോയി നിമിത്തമിന്റ് യെ 
ന്നോട് ഇവ ജയഭാഞ്ഞുകൊമയേബ്ടം. അവന് പോടേ 

ന പണോയിലല് ൫. 

രം എ. ജില (ര പ 399). ഇതം സമാ ഭംഗി 
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(൯ നലേജാതി നിമിത്തമക്കം 20൦ 4.ഭുപിനാല് പ്രയുക്തനായ്. 
എനക്കപകരം ചെയ വാന് ലഭി! ആന്റിയെ തന്നഭയ 
മോഷത്തിനാജേ പണ്ടു ഞാനിന്നു ചെയ്ത അപാരം നിമല്ലു തേന 
പക്കം ലെയ് വന് വരിനേറാനോ! പരന് പക്ഷല് നിന് 
(ലരിന്റവരളക്ൊല്ലി൯റതു ക്ട, "മനം പാന് പരക്കല്യില്൨ 
രരിനേറാനകേയാല് എന്നും കൊഴ്ുമേടക്ഷം' ഏന്നും യ്ത 
പോന്നോ! അന്റിയെ ശ്യ എന്നെ; ഉര്േടിപ്പാന് നിന 
ക്ടിഷമൈ അടിയ ഏന്നോടമമ പദിക്കാലും സ്റ്റഥത്താലും 
ചന്നോനോ!--എന്റിട്ാതി ആരാേയു കല്യാണി ആകില 
രന പൂളിപ്പിു. ഭല്ൂക്കോല് അകല നിവ 

സവദേഷേണ ഗത പരദോഷേണാധത? ഇത്യകാര.. 
ണാ നത കാരണാഭാശതസ്തക്യൊിതവു-_ ഛിദ്രം മേ 
ൂരയിഷയതി% ഉചിതേ/യമസ്യ വസം പരത്രദസ്യ 
ജനോനു രമതേ, മിത്രൻ മേ സംിതാം ശത്ൂഭിര് വി. 
ശൂഹീതം ലുബ്ല്രരാമാവിഗ്നംം ശത്രൂസംഫിതാര? പഠ 
പ്രസ്താ; ഇതി. ജഞ്ജാത്വഠ യഥാബ്വദ്ധയവസ്ഥാപ-. 
യിതവ്യ 

നോ 0. 

ലിലി 

കം, രേവ 
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്വാമീപിൽ ഇന്റിയെ ത൯ ദേഷത്തിസാലേ പൊയ് പോയ് 
(യപിനുടയ ഭോഷത്തിയാല് ലന്നവന് കാണേമിന്റിയെ പോയ് 
കാണണേമ്ടായി. പരമവന്. അവെന ആേജുകൊള്ള വേണ്ടും. 
ഇവി എന്നടയ മിര പൂടിക്കമന്വോവം പട എണ്ണ 
മടത്തു സ്യ പൂരണം ചെയ്യും ഏന്നുടയ ജനപപടത്തിലിരിക്ക 
ഭതുചിതം. ഇവനുടയ! ജനം പരവിഷയത്തിലിരക്കകില്ലാ, അന്റി 
യ എന്നുഭയ മിത്ര കൂമീട്ട് അവന് 'പേക്വെന് ചൊലലപ്പ 
ന്നോ. അന്റിയെതന്നയ ശര്ക്ക വിിച്ചിടട പേന്നോന്ം 
(അറിയ ശ് ുബ്ലനായിട്ടതാന് ശൂനമോയിട്ടതാന് ഭവവത്തു പോ 
ണോന്. അന്റിയെ തന്ഭയ ശയൂവിഭെ പന് കൂട്ടികോണടോഡി 
(അതിന്നു പോ്നോന് _എനന്റിമ്ജാതി ്രതിപ്കി ചെയ്തു ബക്ക 
(അക്കവാവ നിരത്തി ക്ംവിയു. 

കൃരതപ്രണാശഃ ശക്ഷിഫാനി വിദ്യപണ്ുത്വം ആശാ... 
(നിര്വേദൈ ദേശലഭല്യം അവിശ്വസോ ബലവഖിഗ.. 
ഫോ വാ പരിത്യാധസ്ഥാനമിത്യാചാ്ടു. യം അവ്ൃത്തി 
മഷി ഇതി കടലു, 

ന ടി 0. 
ക ൮ 
ര മകളില് ളം 
3. നം മ പൂറിഷയപഴര്ം ചില വയഭാകികം പ തിന വനനവനാകാല് അള പാള ി്പത്ാരളള പഴ്ി് കക മിടിച്ചു എന്നാ, യായി പിക ജയല വളം നാഥം ളം. 
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ഇഹാപകാരി ത്യാജ്യ. പരപേകാരി സന്ധ്യ. 
ഭയാപേകാരി തക്യിരവ്യഃ, ഇതി സമാനം. 
അസന്ധേയേന ത്വവശ്യം സന്ധാരവ്വ്യേ യതഃ 

പ്രമാവ॥ തത പ്രതിവി്യോല്. 

നി പിട്ടപേവോനുള്ള സ്വമിോഷം ചൊല്ലിന്റിത_. 
(൭ ചെരി സറി ക്ഷൊംവാതൊഴിലിതു.4 ്ാശക്തിാനി വരി 
(0 ജവല് ല്ലം വില്യഭയെ ഒപ്പി രകൊടടപ്പാന് കല്ലി 
ശൈപ്പട്ൂ കൊട ഒഴിഞ്ഞിടട ഭത്യന്ക്ക പം വെരപ്പം 
(൬ ജേശത്തില് ഒധമശകോടി ഉപപദ്രവാ; അന്റിയേ ദേശത്തില് 
ധി. ന) താമ", (൩0 അലപഭപിഗംഠഎന്റിലേഴ്സ് പരി 
(്ൃഗേസ്മാനമമന്൨ ആലട്യാര് ചൊല്ലേധിതു. യമം, ഇയഞ്ജാമി* 
ഴ്ാധമുമെന്വ മുന് പരി്യഗേസ്ഥാനങ്ങം എന് ക്യേന് 
പരക്ഷ 

ന നര്നി 
ലെ വം 
ക പരശു 

[7 
(ഖേദ പെട എനു ചെന്നി ഗും അം പയ (000 70) 

൧. യുപി ഡി പില ളക. വെള 

0 ല്യം എന്ന സായം 

4, അലിയ ത്തിനും ജീവികം പിയും എന്ന ഇടക. 
മില് അം. അല്ല അനാം എന്ന അലാം കാം 



മോ രിം ദ ഷഡി 
ഇടി അവശിര്ണക്ിയയില്, തന അകാരം െയ്ത പോയി 

പരന്ന് അകാരം ലെയ്യാതതെ വന്നവനെ കവി. തരക്ഷ അപപ 
രേ മലയകമത പോയി പരന്നപകാടം മലയ്ക്കു ന്നില് അവനോട 
സസ ചെയിതു. തനക്ഷമപകാ ചെയതു പേയ? പരന്ദേമപകഷടെ 
ചെയ്ത വന്നവനെ മുന്നേ്കണമക്ക ഗ്രുതലഘേവമാാഞഞരുകൊണ്ടു 
്യേബ്ഭിയാകില് കൊംവിളു. 

അസസ്ധേയടട അവ്യയം സദ്ധധ ചെയ് കില്, അവന 
പ്രഭാവം വാര്തോവ പ്രതിവിമാനം ലെയ പിതു_എന്റിമെ 
അവശീര്ണോട്േ സന്ധ മചെയയുമേവ ചൊല്ലീ. 

(൫ സേേകാരം വ്യവഫിതം 
ഗുപൂമായുഭക്ഷയാിതി 
ലാസയേട അരിപക്ഷീയ.. 
വശീര്ണക്രിയവോിധര, 

൫ ഫിക്രകയേടെ ഭത്മരി വാ 
സിദ്ധം വാ ണ്ഡേചാരിണം 
കഷ്യാമിത്രടേവീഷു 
പ്രത്യന്തേ വാന്യത! ക്ജിപേല്, 

(6 പഞ്ചം കഷാ" അസിഭ്ധം വാ 
സിഭ്ധം വാ തേന സംഗ്ൃതം 
തസ്യൈവ ടഷേനോട്ഷയ 
പസേസ്വോയകരരണോല്. 

(0) അഥവാ ശമയേമേന 
മായേത്യത്ഥമുപരംശുനം, 
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ആയത്യാം ച വധചപ്പേപ്സും 
ഭഷ്യ ഫന്യദ? ശതാശേതം. 

(6) ആരിതോദ്യാജതോ ദേഷേ& 
ശ്രത്ൂസംവസകാരിത 
(സര്ല്ലയസംവാസധര്മിതവാല് 
തിത്യോദവഗേന മഷി. 

(൫6) ജയേരേ പ്ലക്ഷബീയാശാല് 
കൂപോതാദിവ ശാലമലേഃ 
ഉദവേഗജനനോ നിത്യം 
പശ്ചാചി ഭയാവേഫാ. 

(6) പ്രകാശയുദ്ധം നിര്ഭിഷ്ടേം 
ശേ കലേ ച വിക്രമം 
ിരീഷണമവസ്ത്രയഃ 
(്രമാദ്യേസനര്ഭനം. 

(9) ഏകത്ര ത്യാഗഘോതാ ച 
കൂടയേദധസ്ു തക 
യോമഗുൂപോപേരത്ഥം 
ൂള്ണിംയുഭധസ്യ ലക്ഷണം. 

ഇതി ശരൂപക്ഷത്തിലോമ്കവന്, തനോടുകൂരി ഇരന്നവന്ം ഒരു 
ോഷവരിമേല് പോയിട്ട പിന്ന വന്ന അവനോട സദ്യ ലെയ്യുമേവ 

പ ൫. 
9. മോളി ആലുഭിം പിന്നെ പോടി, വും വനന രൂപി 

ജന്ന ഡി 
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ചജ്ലില്ിതു_ (1 ശ്യപത്തി നോ ജക വന് പോയ് വന്നവനെ 
ജഗ താന് വകക ളവ അമണ 0, മൈനാ ഭത്യനാല് 
്യവിതനുമാജി, ലതി നാമകകണ്ട് അവനറിയേത കുപ്പിയും 
യ്ത്, അവള വുമ്നെ ഇത്തുവിതു. (8) അദിറിയെ 
പരഞ്തേസ്വാമിയോടേ പററിക്കൊവാന്*: ഏകി 'മമയും അവിട 
സാധിപ്പാനോകില് ണ്ഡനായകം' കൊട്പ്പിയു. അനന്തരം അമി 
(ൂടിചചം ആടവികടിലും പററിക്ഷംവാഭനകവിഇു. അ൯റിയെ അകല 
പ്രര്യനാദശയു പോക്കിജലേമമയും. (8) സാധിപ്പാന് വല്ലാതൊഴി 
കിക് ഉവമെി ശ്യവിന്നേ? പിടുപിതു. ചരക്ഷക്കി ഇന്നത്തിന 
(നം തരകന് കണ്ട ശവിന്നേ പിടയിതു. അറിയെ ശു 

നി 
ന 6. 
വോയും. 10. 
പെ രം 
൭. ളി ബിജു, ഭതൂകകിലറാട ഗഗ ആളാ ഭാര് 

ന്ിളത്തകളും അലോ പെക്ഷ ന്ത് ഡീ 
ഗിക 

കയര് 
ചോളം മൂട തി. 

യി പോം 

(ക പക സാമി യായം 
(ക സതാിപ്ു 
(9. കെ ശി്ിയാന് കഴിഞ്ിലുില്ം 
(൭ ശയയയയുയിലേജുമസ 



[1 പം സിരപ്രയാണി സ്ത ടേ 

പിട സമ്ചേം യ്ക അവട പു്യോമിയനകക്റല്ൂ പള 
സമ ശരൂവിടന സാമിച്ചിതക്കി വിഭിഗീചുയിനക്ക കാട്ടവോനോ 
രി അള്ളോ പിറ അറിയിച്ചു" അലൈ ക്കാല്വിതു. 4 
,അട്ടോഷമറയിക്കിന്റിജ മറിഞ്ഞ ശയവിന്ുടെ റുഷ്ലാഭി 
കണ്ടിട്ട, ൦) അരിയെ ഇവ ഉപാഗ്ുണ്ഡേംകൊണ്ടു 
കിറാലുമമയും, (ലാല് തന്നയോ സ്ര പത്മ ഇടിക്കിനേറാന് 
൫൧൨. മലയ് വാന് എന്. രോദിവകില് കടക ക്ഷൊല്വിതു. 
(൬ കമയി൯ പക്കത്തി ൨ വഭമവ മോ മേ ോതുഃ കിസ്റ 
ജോന് മോഷം. ശദ്യവിയോടകൂടി മുന്നിട്ടു അതു വരുപിതു, 
അവത്ോടടകൂടി ഇടിക്ഷമതു പാഡ്ധിനോടില്ലത്തു കൂൂഭിടിടിക്കും ജാതി. 
ദ്പോണടം ലെഖപ്പിനോട കൂരി ഇരിക്കും, (1) പേടിയ പഴ 
ദളും പാഷില്ിരിദവ അധിടിക്ക ഡോ്പ വന്നടക്ക 

4൭. വിച്ച തേ, ൩15. 
റ ്ലബയം ചെയിലു ഒൂം 

കുത്തി ഗവാ 
വ സന്ധി 
യം ഘോഷ മാന 

൭ തൂലിക ൃയാഴികകക പാാമാടികിളാന് 

0. കിലും പോയം 

യം 
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ഇക്ക ഏടപ്പോണടം വെരല്പിരയും ചെയ്തു നീലന്. ആഭിമ 
അള് ശയി നി ൨ വട ഴു ിയികകകകാുവേണടും. 
ൃരിലണ്ണും നാലഭാി സിക്കാ കൊല്ലി 

(൫68) ഘ്ാമ്മത്തില് പ്രക്ഷശയുമാവിതു:_ഇന്ന മേത് 
ന്ന കാലത്തുറി നീയും വാ, ഞാനും ലിന്റ എന്നണ് 
ചെന്വ പററ ക്കൊരു. (൦0) കൂടയുമോമാലിതു, പട ജല്ലാത്ത 
രാം പേരുകക്കട്ടി മമെടപ്പി?, മനമ പററിക്ഷൊമ്ച്ചെയ്ലേ 
പിൽപീണ്ട കടൈപ്പിയ" ഉറകെച്ചസ്റോ പ്ര [പൂളും 

കം ര. 
ടവ ക 
നടവിളി 
0 തിര്ള. റ. 
പയം 0. 
൭൮ മച്ചു വനം 
ഴം 

കായും 

നേരം പിനില് ചട ന്യ കൂടുജയിയ റ ങി 
ച്ച എ മാഉകളിക മയ എന്നതില മേം സ്രഡ്ിള് ഃ മ ആതി. എ പിലാ പേമ രിക(ുയിമ വൂ എനം (19 പം മത യന. ജക വിപ ളും 

3 മലി ജിയും ജോധാ മോണ (ഖം ക പ 09) എന്ന മ ഭട വ്. ള്ളം എ ഫക ളള മഡുപാം. 



ിിക്കം വം 
കും മിക 

അര റിതം പാളിയ (൬. ഇതും അയം ഇട ഗന്ധി 
കം വിയ പരിക്കോ വി മൂലക പെര 
രും വ 

പ്രകരണം 118. ഹീനശകതിപുരണം. 

സമേവായികൈരേവമമിയുക്കോ വിജിഗീഷു ഭസ്ത്േ. 
ഷാം പ്രധാന സ്തം ബവയയാരി._ "ത്വയാ മേ സന്ധിം 
ഭം ഹിരണ്യം, അഹം ച മിത്രം വിഗുണാ തേൃഭ്ധില 
നാര്ഫസ്യത്േക്ഷയേണ മിത്രമഖാന് അമിതരമന് വര. 
തും) ഏതേ ഫി വൃദ്ധാ്മ്രമേവ പരിഭവിഷ്യന്തിറ 

ീശേമതിടയരണ്ിമെഡിതു സൂം. ഫീനമഭയിമന്ന ശിക 
8 പെരക്കമാവ ലൊല്ലിന്റിഒെയ്ിതു സൂര, ഹീനാ. 
പിടിീഷയ ജതേഡ്യവേസ്ുയിനെ പ്രപിച്ചിടടിന്നവന് ഭരത്തനാല് 
,അടിയോഗികുപ്പടോറം അനുധ്ലികകം ഡ്യപോം ചെല്ലി, 

കം 
ളില് ൮0% 9. 



ദള ഭാഷാകലിയം 1 ഡിബി 

"മിത്ര ഗ്രഘേദയല് പാര്്്റിം അഭിയമോഭിജോഗിന* എനന്െറം 
ക മകകള, ഇടപ്പുദേം പല ശര്ക്ഷളാന് അഭിയോഗിക്പട 
കളരിന്റവന്! അനുഷ്ിക്കമാവ ചൊല്ലില് റിതു. 

(അമിയോഗോത്ടില് പ്രതിവിധാനം മലെയ്യക്കോല്? ഫീ? ത്ത 
ഭയ ശമി പൂനം ചെയിതു. അതാകിന്റമയാല് സാമവായികള് 
്രലഭോല് അഭിയുകതനൊയിരന്ന ലിഭിഗിപയ അഭിയോഗിക്കിന്റ സാമ 
പ്രയികരില് പ്രധാനമായ ധര്മ്മവിജയയുക്തനുമായിടിക്കമവൈ 
നോക്കി ഇങ്ങനെ ചൊട്ലൂവിതു.__തിന്നോടെനക്ക സദ്ധി' എന്. 
ഭചചള്ലുയിയു*. ലുബ്ധനിവോനാകിരി, 'പെന്നേമിരമട തവന്ം 
അരിയോ തുമതിമക്കാട്ടില്. മന് നിനക്കു മിതരന്മാവന്. 
ആപല്ഗതനായിരന്ന ജന് നിന്നാല് ഭഷിക്കവും പടിന്റമജല് 

൪ വ. 
കള് 6 
9 
കില 6. 
0) 

പായി സിനു ബായ് ആ ഭലം ബുലി എം 

ക കം 
൪ മാന ഒയുക 
വ്ര മായും 



൮, പ്രമ ഫിനഭരിപുരണം. ടേ 

(രിനക്കിരമട? വൃദ്ധി ഉണ്ട്. പ്രജാസമിന്ദിയ ഇതം പെട 
ജാ സിിച്ു; ആപപല്ഗതനായൊക്ക മിത്ര" സിിക്കിനറ 
യാല് എന്റി്ങടെ ചൊന്നോലം അതു ചെയ്ുകില് പിന്നയുമി 
നെ ചൊല്ലുയിതു:__- ന് ക്ഷയവ്യയപ്രയാസമം പട്ടകൊണ്ടു? മിയ 
മുല ടേയിരുന്ന അമിനാ ്ൃദിയോട ടതു നിനക്ഷ നന്. 
എന്നേ ഇല്ലോരിച്ചാലിവോം? ൮ൃ൪ശാവര്. വൃദ്ധയോല് നിനക്ക് 
ഞ്ഞ മോഗം തായ പിഭപിപ്പര്.രം 

ഭേദം വാ ബ്രയയാല്__*അനുപകാരോ യഥവയഹമേ._. 
പതേ സംഹിത, 

ബലം 
തെ സ്്രംഭൂയാരിയുക്തം തഥാ തവ 
ബലം സ്വസ്ഥാ വ്യസനേ വദ്യ്മിയോക്ഷ്യ 
ഹി ചിത്തം വികരോതിം, തദേഷാം വിഘാതയ ഇതി. 

ഏദിറിജെ സമം ചെന്നാലും ചെയ്യുക്കോല് അനന്ദ മം 
െല്ലുവിതു-യതൊര ജാതി ഇവരം എല്ലാളം കരടി എന്നെ 
അഭിയോഗിക്കിന്റി, അല്ണ്ണുമേ വരാം എല്ലം കൂടി എടെന്നു 

യം 90.0. രാരി ജിതം 9. 
ക്ക ര. 
ലം 
ര മകി ഇ എനന പകിച്ുളില്. 
കില. 

8. കോകില ക" എന മാര 0, ന കളി ഉഴ" ഘന രിം 



400 ടാഷാകെലിയം 10 ഷാഡഥബ്ലൂ] 

ല്ഛിച്ച പഴിമേല് സ്വസ്ഥ നിന്നയും ലൃസനത്തില്െല്ു 
അമിയോഗിപ്പ!. ഏന്തി നേവാള്, ബലമിതു കി്ഭവികാടത്തെ 
യയ ആളിനറമയാല് ജൂവരളേര്യ ബലാ വിഘഭന]ി ലെയ 
േഞ്ിമെന്വ ചൊല്ലി ടിപ്പു. 

ഭിന്നേഷ്യ പ്രധാനേമപഗ്ൃഫ്യ ഫീനേഷയ വികരമയേല്, 
ഹീനാന് അന്ഗ്രാഫ്ു വ പ്രധാനേ. യഥാ വ ശ്രേയ 
ഭിമ്ദ്യേതം തഥാ. വൈരം വാ പരൈര്ഗ്രാഹയിതചഠ 
ഖിസംവടേയേരി. 

ഹീനമില്നില് പ്രധാനനാമയളമ" സമമവായികന് ഭിന്നനാ 
പ്പോമാം സാമദോനങ്ധം കൊണ്ടു സ്വീക! ഹീന നോക്കി 
ചിക്മം ചെയി്പിതു[0% ഏന്റെ പ്രധാനമന നേക്കി ചെല്ല 
ചിമ- ബീ മി്ഥി മയ്യ മലി ാിഞട ജിയ 
സാമാജിക നി പററിക്കൊമംകിലേ!! തേന് ചൊഴ്സി പികരമി 
[ിച്ചിമ. പ്രമാനനൈ ഒേമികക ഒ്ലൊക്കില് 1 പീനമാള്ള സാമ 

& ചോള. വരം സിര 14.9, (രിമാ 
ള്ള 0. 
ക ചളി ൮. ച തിക ന. 

ക, കനാല് 
൭ പരമ നിം 
ര, വിികം എന മം 
[ ന ഇവ യൂം ചെയ്യല് മതേ എന്നോ സിചെയയമ യിച്ചു നാട 

രിച്ച കാല് എനം മേവ 
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യികനുമൈ ഷിലി ഏല്ലാം മെബ്ലി ളിച്ചു, ഭന്നഭായ 
ല്ലാം സാമ ന്ജകാണ്ട സ്വീകരിച്യു പ്രധാനമോ അവളെ 
ക്കൊണട വിമിപ്പി്പിതു, പ്രധാന ഫീനരം ഇരിവർയും4 ദേമിക്കൊ 
ഭൂക്കാല് യാതോരു ജാതി തക്ക നെറന്൨ തോന്വവിതു ഏന്റ 
(൮൧൨൮..തമ്മിലേ പിത്രമിപ്പിപ്പി ത"; അരതെ൯൨ തോന്വകില് ഒരു 
തല വേങ്കിപ്പോമാവിമചെയിഖിതു. 

ഫലഭ്ൂയസ്തരോന വാ പ്രധായമപലാപ്ു സന്ധിം കാര 
യേല്, അഗോരയവ്വേതനാ ഫലഭൂയസ്തുചം ദശമയന്തഃ 
സാവോയികാന്ം, അതിസംഹിതാഃ സ്ഥ? ഇത്യദഷ. 
യേയും 

ഷ്ടേഷു സ്ധിം ദൂഷയേല്, അഥോഭയവേതനം 
ഭൂയോ ഭേമേഷാം കരയ ഏവം തദ" യദസ്തോഭിര്.. 
ഭരിതം ഇതി, ഭിന്നേഷന്യതമോപഗ്രഫേണെ വ, 
ചേഷ്ടേതം 

അന്റികയെ പ്രധാനന്നു പേരകം ലനം കൊടുക്കമാവ ലാലി 
അവനക്ൊണ്ട സാമവായികനോട്ട തന്നോ സന്ധ ചെയില്ല? 

കില് ടോരിജുണം' വം വിം ഏം ലോ. സ ലം 
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കൊവിതു!ി, അനന്തരം വിഭിഗീുപിയാല് പ്രയുമായിരന്നെ 
ഉഭജോതരനര്, സ്ഥമവായികക്ആപ്യഭാവമ്ല്ലന്നിനന്നവര 
്ധാമവായികയാള്് മെഡ്ലുവിതു-_'നി്അളേ്ലീയം പതികപ്പുടീല* 
പ്രധന, ഇവന് പോരുക ധനം കൊംവോന് അമഞ്ഞന്, 
രി ചതിയിരെന്വകൊ്ടു തജവാന് അമു നിങ്ങളോട 
സന്ധ ചെയ്യിന്വതു 1.൭൯൨ കെല്ലി, ലെയ്ക്ക സിയെ ദുഷിപ്പി 
ല്ലി; അനന്തം സസ്ധിയിസംവാഭം വന്റിതെന്വ ഷെല്ലി വിഭിഗീ 
പ്രധന കൊടപ്പുനേമഞ്ഞ ജനം കടോിിതു, പിന്നെയും 
യേവേതനന്മാര് മത്തെ ഉറപ്പി്പാനോയ് കണ്ടു ലൊല്ലുഡിതു, 
ചൊല്ലുവാന് വികയമപിതു._പ്രധാനന് തനക്കൊന്വ! കൊട 
ഭരിഞ്ഞതിന്നും സന്ധി ഉഷില്ലതിന്നം അടിശപ്പേടട വിജിഗീം്യവിനോടേ 
്രദറിക്ഷൊംവാന് സ്മവരയിക്മമേര* മിക്കം വിഷയത്തില് 
ഉയേവേതനനര് പക്ഷ ചൊല്ലുവിതു ജു ഞങ്ങ ചെൊല്ലി്ജാ 

ന്ധി 0. 
വം 

വി രന പണം കാമ പഥ ഭാര്ളകോഷു മി സിലി വാക്യ ഷം 

0 ആപ വേര് എന 

നിരസി. ഇമു ചിട 
എനം. കോടി. 

൪ രയ: എന്നിയിഴ രാവായി പകര്ച്പുകളില് ആവി 



18. പും ഫീതതധിഡം ദ 

പി. തക്ക പേരുകക്ഷെമമജതാകില്* പിന്നയും പഠറിക്ഷം 
ഖാന് നിങ്ങ ക്കിനെറാന് 4൦ എന്. ചൊല്ലി സാമവംയികം 
ട്ടം പ്രധാനനോടം മേം!" മുൈച്ച്റും, സാമാനം കൊണ്ടു 
പ്രമനേസമാമവായികന്മാില് ഒരുപക്ഷം സ്വീകരിച്ചു മറയെ 
ഇടിവും കൂടി അഭിയോഗിപ്പിതു. എറി, 
ഫീ പ്രമാനയം ആയിരിക്കുന്ന അനുസ്ിക്കമോ ചൊല്ലി. 

മന സമമവയികനര് 

പ്രധദനാഭാവേ സമവായ കാനാമത്സഹേയിതാരം 
സ്ഥിരകമ്മാണമനുരക്തുപ്രകൃതിം ലോഭാര: രാവ 
സംഘരരുമുപഗതം വഷിശിഷേര് ഭിം രാദ്യപ്രതിസം- 
ബന്ധം മിത്രം ചലാമിത്രം വാ പൃവാനുത്തരാതാവേ 
സാധയേല്. 

ഉത്സംഫയിതാരമാത്മനിസര്ഗേണം സ്ഥിരകമ്മാണം 
സാന്ത്വപ്രണിപതേനം അനുരക്തപ്രകൃതിം കന്യേ. 
യാപേനാദ്യാംയ ലൂബധമംശടൈപഗുണ്ട്യനം ഭീതമേജ്യഃ 
കോശേഭണ്ഡാനുഗരഫേണം സ്വതേ ഭീതം വിശവസ_ 
യേല് പ്രതിഭൂപ്രദാനേനം രാജ്യപ്പതിസംബന്ധമേകീ. 
ഭാവേപേഗമനേനും മിത്രമഭയത പ്രിയഹിതാഭ്യം ഉപ 
കരാരത്യാഗേന വാം ചലാമിത്രം അവധ്തം അപക. 
രോപകാരാദ്യംം.. 

ഇരി സാമാജികര് സമദാജിടിക്കില് യരേ്യന് അയ്യി 
മാവ മെല്ലി൯റിു സാമവായികടില് പ്രധാനമനൊ്യന് ഇല 

കില 
(6 നിജ് മാലി പഴം കനു ആഭ (ിഡസ ജട പേന് ഇ പ്ര യ അം അല 

ധാനം ആം 
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കില്, സമമവായികന്മാരില് "൦ ഉത്സാഫയിതിരെയും, സ്ഥിര 
ര്മ്മാവിനെയും, അനുകോഡ്യതികനെയും, ലോര്ത്തിനാല് താന് ഭയ 
അല് തന് സമമവായികന്മാേഴകൂടി ഇന്നലെയും, വിജിഗീഷു 
(തമന്സി* യപ്പേഴ്ട സാമവായികനാമോടകൂടി ഇരന്നവരെയും, വിടി 
(മീഷലിനു ഭാജ്യപ്രതിസംബന്ധതയും!4, സമമലായികനാടോടക്ടി 
ന്നു മിയ്രനയുഗിറ, ഉത്സേയിതാവു മുതലായുള്ളവളില് മേല്മേല് 
ചാന്നവമളില്ലാകില് കീം കീ മവ! സാധി്പിയ്! ഏറ 
വാവളത്സഫ്േയിതരവും സ്ഥിരകമ്മവുഭമനെറത്ു സ്മി കമ്മാവില്ലയം 
(കിൽ ഉത്സോയിതാവികനെ സാധിപ്പിതു. സ്ഥികര്മ്മാവുളനാകില് 
അവയേ സാപ്പി : വന് സ്മികേര്മ്മവോകിന്റമയല് യ്ത 
പ്യൂ മാപ്ടില്യന്റി ഭിം 24, ഇത്ധാമയിതാവു ജാത 
നൈ സാധിപ്പുതും ലെയം ഭഴിവുതും" ലെയ. ആരി ര്റ 

കില് 6, 
ന നയയടിലകയളും 10.6. 
കില് കവ ൮0. 
8 അവര് ഭയ 20.0. 
4 േയുടിവുമം 6. 
ഗം ആലം മസി ജും 

0 ഭിക്കാജി 
൭. പലരെ ഇവിടെ വഴു. വിക മാമ പാഴുത്ം 
ക പലി (മര്മ) ച ജവരിമളകില് മൂബുമ്യ പഠ്ജവര്ം 

ളും വാക 
9. മകി ജ്യ 
രം ഫികളുകയു 



വഭപ്രക. ഫിദരമഭിപണം കട 
ഓൽ സ്ഥികേര്മ്മാവിനയേ ശജിപ്പിത. ഇവ്ള്ം മേല് മേല് ഇല്ലം 
കി കീം കീം കടകക 

സാമിക്കമറോവിതു:__കഡേഫയിരാധിമന ആയര്മനിസ്ുമെ 
കരി൯റി സമമയിശേഷകൊണ്ട സാപ്പി ആത്ിസ്ഥുമെ൯റ 
വ ഉത്സായിരാവിനൈ ജോക്കി പിഭിഥിം ലൊല്ലുയിയ:_ നീ 
എന്നൈ എന്തിനമിയോശിക്കിന്റിു" ഞാനം, മസ മാര്തം, മക്കളും, 
(മയ ഇത്തനയും നിന്ഭയിതു, ഭന്നേക്കൊണ്ടു നിനക്ിഷ്ണമായൊ 
ഭു ചെയ്യിലയുകംക. ഇവകൂടി അഭിധേഗിക്കാവണ്ട.. 
എന്റിക്കനെ ചെന്നേവാറെ ഉത്സംേയിരാവയ ശാജുപ്രധനേനാകിന്റ 
യാല് സാധ്യമോ, സ്ഥിഭകേമ്മവോയുമമവമനെ സാന്ദ്രമാം 
ഭയോള്തേ പ്രണ്ിപഠതകടങ്ളു സാധിപ്പി മ൯റവാവ.യീ സാ 
ഷാല് ിച്യര്ശവാര്നോകടാക്കം, മേന്റാല് ജോന് തോറാ. നി 
പിതു' ഏന് ചൊന്നാല്; മാനോന്നതനാകിന്റമയരല് സാധ്യം. 
അാരേക്തപ്രകൂതികനായൊേവടെന കന്യാന താന് ക്ലൂ 
പന? താ, ൯൨ ചെയ് വിജു. “ഗാജ്യേനായേ സംബന്ധി 
രീ എന്നുടേ പെന് കൊധ്ംയിതു അന, തിയ താന് ൯൨. 

മിള 0 
പ്രോ സ്ഥി 

ക ജിഷ 
ക ആകില്ല 
ക വളാ 

ക്കന് എറ ഭിം 
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ചെയ്, മന് നിന്നില് സമനോഗന്. നീ ഒന അഭിയോ 
(മീക്കേണ്ടാ എന് ചൊന്നാല് പ്രൂതിദൈവരാഗ്യം വരം ഭയമാ 
സബ്ബ്ധം ലെയും, ലുബ്ലനമച്ഛ്ലുവിതു-_ “നിരക്ക് അടിയോ 
രാവു തരില്റതതില് ഇമം തഭവന്ു നീയേ .എന്്ര. 
ചനനം മന്നം ധനലോടിശാലെ പ്രദ്ൃത്തനായിന്നവന്, ഇത 
കടമ കൊണ്ടാല് അഭിയോഗമൊഴിയം. സാമധാജിം 
അവമക് 
ഭലിങ്മാന് അന്ത ഇുണയാമാവ ചൊ്ലി്റാഥിപ്പിു. തന്നെ യപ്പേട 
ഖരളോട്ടകൂടി നി൯റവടെന വിശവാസം ചയ്തു സായിച്പിു:_.നീയെ 
സ്ന ഭയപ്പേടാതേ! ഞാന് നിന്നെ ഒന്വ്ം) ഷൊ, അതുക്ക് 

ിന്റവതൈ പടയും പണ്ടേ 

അവയനുമിവനും പുണ് ഏന് സിപ്പി, രാടപ്പേതിസംബന്ധ 
നൈ ഏകിരാവോപഗതകാണ് സാധിപ്പി ഏന്വാം "വിം 
(ഞാന്മമല്ലും മന്? എന്നുടെ [പവ നിന്നുടെ പടാര് 
യോ! വീ ഇട ശട നി൯൨ ഏന്നെ അഭിയോഗിക്കപ്പറവ 
മോ_എന്റിജാതി കചൊഴ്ലിസ്ാിപ്പിതു. മിതൈ ഇരവും 
പ്രിംിതങ്ങളായൊള. കായ ചൊല്ലി സാമിപ്പിു. ഉപക 
(്ംഗം ചോല്ലുവിതു. പകമര്യഗമെന്റവാ, മിയ നോക്കി, നീ 

നര 

ഗി ചബ്ം 
കം യില 

പില. ഡികെ തപോളു് പം 
രയം 
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ഭപക്കിണദവ്യനെയതറിെരിതനേന്. നീ ഇന് തുടി ഏനക്ഷ 
ആട്ടം? തഭമതു തദേവണ്ടം. ഇതു ശപഥം?) തന്റ. ചൊല്ലുയിതു. 
മിതൈ ലെല്ലഡിതു ശപപഗപൂദ്യിമായ് നിക്ക മ്മാന് 
അചപകാരം ചെയ്തേ, ഉപകാരം ചെയ്വ൯!, നീയെന്നെ അഭി 

ജേധിക്ുമൊഴിക'; ൭൯൨ ചോഴി സിപ്പി. 

യോ വാ യഥയോഗം ജേതും തം തഥാ സാധേയേരിം. 
സമമേനേദേദദ്ഡൈവം യഥലയപത്സയ വ്യാഖ്യോസ്യമഃ 

്ൃസസനേപേഘതേത്വരിതോ വാ കോശരണ്ഡ്യം, 
ശേ കേ കാജ വദ്യതം സസ്ധിപേയരല്ി, 
കൃതസന്ധിര് ഫീനമാത്മോനേം പ്രതികയീത. 

,അന്ദിയെ യദവനൊുത്തനൈ യകതാന്വ ചെയ്താല് ലിജിഗീ 
വികെ ഭജിപ്പിതു, അവെ അല്ണ്ണം സാധിപ്പിയ. അന്റിയെ 
സാമദേമോനങ്ങളളകക്കണ്ടു മന് ആപത്തില്! ചൊല്ലില് ജാതി 
സാിച്ചലുമേയും. 

ആന്റിയെ തരുക വരിന്റ വ്യസനം മകടപ്പന്േറവഭയനാ 
കിര] പടയും സ്വാം കൊണ്ട, ഇന്ന മേത്തിന്ന കായം ചെയ്ത 

ന ചേര് (ചള 9. 
0. ആദ. എ ആഴ്ിനോരം ആഴം, ആവി (കളം 

ളള സവും ള്ളു പഷ റി ന കോമ 
വം 

ളു ടോ 
ിമാഡുര്കികകണില 24) ആപര്പ്കണങ്ങളില് 
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(തരുവിന് ചൊല്ലി, സത്യശപഗാഭികദളുക്കൊണ്ടു രഡീകരില്ൂും 
സബാമോയികന്മള് തന്തേല് വഭിന്റവ്ളോടടി5 സന്ധ ചെയ്ത, ഫീന 
ഓായിരന്നവന് തനക്ഷ ശകതിപുരണം കെയ്തരകേേവിതു 

പക്ഷേ ഹീനോ ബന്ധുമിത്രപക്ഷം കര്വീതു ൭൪. 
മവിഷഹ്യം വം. ദൂര്ഗമിതുപ്രതിസ്തുബ്ലോ ഹി സ്വേവേഷാം 
പരേഷാം ച പൂജയോ ഭവതി. 

മയ്രശക്തിഫീനുഃ പ്രാജേപുരുഷോപചയം വിദ്യ. 
ൃദ്ധസംഭയോഗം വര കര്വീത. തഥാ ഫി സഭ്യ& ശ്രേയഃ 
പ്രാപ"നോതി.. 

പക്ങമുലമുയിി? ശക്തിയുടയ പെരുക്ഷമിടിപ്പിള. ആകില്ല 
(ജല് പക്ഷം ജലാള്ലി൯റിതു, പഷധമില്ലത്തേവന് ബരിതപക്ഷ 
പില് മചെയ്തരകോദവിി*. അന്റിയെ അവിക ിമയേ 
ഭം ചെയ്യലും അമയും. ഒര്ഴുമിയപ്രതിവ് .“ലനായിമന്നവന* 
ന്യ പരകജത്തിനനം പിറം ലൂജ്യനായിരക്കം. 

തി മു൯൨ ശകരികളില് മന്രശക്ി ലൂണ ചെയ്യുമോ മന 
ഭചല്ലിന്റിു. മന്ത്രീനമനന്റവേ പ്രഭ ബലംീനതെന്റവാവ 

0. അഹ ആത്മി 
വ കം (ഹാലി ഇടല് ബി രാികള പകം 

6 ളം ഭരം ഇവരാല് ബിലാ 
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അവന പ്രാ പുള് പടെ ബവത്തികാലയിു. 
പി്യാൃജസയാഗം ൊപിതു എനരവേ നീതിധാസര്ടൈ 
രും കേട്ട കൊടി ഇങനെ ചെയ്താല്?ല് നന്ത്ിദെന 
പ്രാപിക്കും 

പ്രമാവഫിനഃ പ്രകൃതിയോഗര്ക്ഷമസിദ്ധയ യതേത. 
നപ സര്വകമ്മണോം യോനി, തതഃ പ്രഭവ. 

തസ്യ സ്ഥാനമാത്തനശ്ച ആപി ദുര്ഗം 

സേതുബന്ധഃ സസ്യറനാം യോനി. നിത്യാനുഷക്കോ 
ഫി വഷഗ്ുണലാമഃ സേതുവാപേഷും 

പണിക്പഥഃ പരതോിസന്ധാനസ്ു യോനിം വണിക. 
പ്രഥേന ഫി ഒണ്ഡധുവമപുരുഷാതിനയനും ശസ്ത്രവേരണേ._ 
യനേവഫേനക്രയശ്ച ക്രിയതേ. പ്രവേശ സിര്യയനം ചം 

ഖനി സംഗ്രാംപേകരണന്ോം യോനി. 

ഭൂവ്യവനും ദുര്ഗകമ്മാണാം, യന്േഥേയോശ്. 

സ്തരിവനും ഫസ്തരിനാം. 

ഭവശേപേഖരേഷ്ടോണോം ച ലജ. 

കു 
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ഇനി പ്രഭശഭിപയണോ ലൊല്ലില്ടിമ. പ്രഭാവഹീനനായെ। 

കകവന് പ്രമതികളുടയ യോഗക്ഷേമം സാധിപ്പന് ഉത്സാധിപ്പിു 
പ്രതികളും ജപം പ്രധാനമാകിന്റിു?. ഏന്തിനേന്റാജി” 
ഭഗ്ശളികമ്മങ്ങളേളുറേറിനും ജനപ യോനി ആകിന്റമയാല്. 
കമ്മങ്ങളില് നിന് പ്രഭാവം. പ്രഭാവം കോശ്ോല്ലത്തി. 
(ആകിന്റമജരല് മുന്നം ജനുപരത്ിനുയേ യോഗഭ്ജേമം സാധിപ്പയേ 
അാധിപ്പിതും* 

പ്രഭാവത്തിനനു, ഭോജായിനുകക ആപള്ള വന്നപ്പം സ്ഥാനേ 
18 മിഗ്ൂമംകിന്റമയാമ* പ്രഭാവാത്ഥിയായോവന് ദു്്തിന്നു 
യേഗ്ഷേമഞ്ജാം സാധിക്കേണടും. 

സേമുബന്ധം സസ്യയഞ്ഭാംക്ക്ം യോനി. എന്തിനെല്റാല്ം, 
രിതയന്േഷകയം വഷണ സേജുവാപേഷി 0, ആകി 
(ജല് സേതുബന്ധനത്തിന്നു യോഗക്ഷേമം കയ്യേ. 

ക ൭. 
നി 
കിത 9. 
ര മം കം രം 
ലല ്്റപകില് 006 
൩ ജോനാ 

യ, പ്രവി സായം 
യായ കാള് എന്നാ വപ 

വം ലിഷ ള്ളം മില്മ ജം ടിച്ചു രജന വരുക വഷംകാുണ്ടം ളം ലയവും ലിലി 



പ്പം തമ പം ി 
ലികിപഥം പതിസന്ധേമതിനു!4 കാരണം. ല്ടിയ 

ക്കൊണ്ട് പം റെറാക്കെയും ഒളിച്ചു ശതേശത്തിൈ അയി 
ക്കാ ആയു ആവേ, ജാന, വേനം ഏന്രി ജാതകം 
പിലംവും പിമൈക്ഷ കൊമ്മേവുമാ, പശത്തോമ ചരക്ക് സ്വദേ 
ജില് പുകമാവിട്ട സ്വശേത്തൊമമ ചക്കു" പടദശത്തിരറ് 
കടുത്തു പോക്കേുമാം!!. ആകി൯റമയാല് വണിക്പഥത്തിന്നു 
യോഗക്ഷേമം ചെയ്ുലേണ്ടും 

തികം പക്ഷ പേണ്ങമുപകരണലരം[ക] ജേ്ി.2 
ആഭിന്റമയന് അതിന്നും യോഗം ചെയ്യേണ്ടു 

ഭൂദ്യവനം, മ്കമ്മ്ങം--.പ്രതോള്ഗോപുരട്ടോടികംക്ം... 
ജയേോമരംക്കം യോനി. ആകിന്റമയാല് അതിന്നും യേേക്ഷേമം 
[നി 

ായ്്രീവനം ഫ്റ്ികംമം യോനി; 

ക്ര 

ക. യരു 

4 മാം ആം" എനാേളരാകം 
കക ഭി എന്ന പക്പുകളില് കാടനതു ടിക 
അയക്കണം അഭ ജുഭമയിനോ്നനിളം 

4൭. ശംഭക്ങളുടെ ഡിലാി 
വും രമ 
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വ്വം ഗവാശവവഭാഴ്്ങലക്കി* യോതി. 

ഇവുരമേള പടയും ണ്ോമേം പെരുക്കാ. ആകിന്റമയാല് 
അവിററിന്ന യോഗക്ഷേമം വേണ്ടും. 

തേഷാമലാഭേ ബന്ധുമിതരകലേഭ്ുഃ സമാര്ജ്ജനം, 

ഉഡോഹഫീനഃ മ്രേണീപ്രവീരപതഷാണാം ചേര. 
ണാടേവികള്ളേച്ഛുജാതിനാം, പരാപകാരിണാം, ഗൂഡ. 
പുരുഷാണാം ച യഥാലാഭമപചയം കര്വീത. 

പരമിശ്രഃ പ്രതീകാരം ആബലീയസം വം പരേഷ്യ 
പ്രയുഞ്ജിത. 

ഇച്ഛാന്നവില്ലായ് കില് മിതരജന്ധകടത്തില് വേണ്ടി കം 
തു. 

ഇനി ലോോശകേതിചൂണം ൊല്ലിന്റിജു. ഉത്സോഫീനന് 
ആണീപുഷയും, പ്ഡിപുഷയും കളയും ആടവിക 
യും, ഏക്സുജാതികേയും, ശ്ൂക്ഷംക് നിത്ചൂപേകാരിയയൊ്. 
പ്രളയം ഗുഡധുരഷര്.__സത്രി, തീക്ഷ് ണ,സേമികളയും എന്നി 
പ തന പികൂരമം പെരക്മനോയ് ക്ക കൂടികാലലിശും 

ലം കടി കം ഈള 
ികലകികിന ബാടിയ 

ലിയ എ്ങള ഭാഷാ 
ളം വിഷം 



5 പ്രക ഫിനശക്ഷിപുണം, [1 

അന്റിയെ പരമിതപ്രതീകാലി*" ആങ്ചലീജസ്ന് മേല് 
ചെല്ലേവടിിക്കി൯റവവ*? ശരയകക. നോക്കി പ്രമോഗിച്ചഘലേമമയും. 

ക 

ഏവം പക്ഷേണ മന്ത്രേണ 
ദര ച ബലേന ച 
സമ്പന്ന; പ്രതിനിര്മച്ഛേല് 
പരവേഗ്രഹമാതമനം. 

കതി: കീലചൊന്ന മിരടിപക്ഷം കൊണ്ടും 
പിദ്യാവയഭോസായോ[ഗാമിയായു]ി**" മന്ത്രംകൊണ്ടും, ദ്ാികമ്മസമത്ഥ 

ഡെ ൮.൫. 
കജ ൮൮൦ സോഗ്ല്ള് 

ത 0.0. 

പിക എ ടൂ അധിക ഭൂവി 
നം വയഖയാകാവികറ ചുപ്പി 
അ തില് പിയ ബദ്ധികോണ് മൂഡിനെ മുരരക്കിവേൽ എന്നാ 
നി 

൫. ആബി പേജു ഭധികകണമ്തില് പാള. 
ജം അദ മം പരം പേനും 

ക പ്രതികാരം ജുവല് “ഇടി (ജം ഖാം 
ലു 



1 ഭാഷാകെലിയം 1. ഷാഡ്ഗുണ്ുടി 

ജിന്ന ൂ്യകോണ്ടും, േണീപ്രപീരപപഷാിേലംകൊണ്ടം 
ആ്യായിരശനികാ?യിരന്നവന് പരാഭിയോനത്തിന്ു പ്രതിി 
(നോ മലയകൂ്റ, അദ്യൂസനിയയള്ള വിഭിഗീ 

[ഥീദശകടിയണേമമകിന്റ സൂം പതിന്നാലാമധ്യയേമം 
മടിഞ്ഞിത.] 

്കിലേളാഷിയം ലോപില്ിലേിിിടിുടം 



പ്രക. 119--120. ബലവതാ വിഗ്ൃഫ്വോോപ. 
രോധഹേരുവ, ദണ്ഡോപനതവ്ൃത്തം ല.. 

[1. ബലവതാ വിഗ്രഹ്യയോപ രോധഹേതവജ] 
ഭര്ബഭലോ രാജോ ബലവതാഭിയുക്ത! തഭചിശി്ട 

ബലമാശ്രയേതം യം ഇതരോ മന്രരശക്്യ നാതിസന... 
യല്. 

ുല്യബലന്ദ്രശക്ഷീനമം ആയത്ത സമര് പൃഭ്ധസം.. 
യോഗോ വാ വിശേഷം 

*ബലവത വിഗു്യയോപേദോധലോതവഴ! ത്തു സൂത. ബല 
്ാനോയൊള്ള ശരിയോ വിഗരഫം മലയ്ക്കു ഭര്ശുപ്രവേശത്തിന്ന 
(കാണേതാം കചല്ലിന്റികതുഡിമ സ്ൂത്രത്മം. സംബന്ധമാിതു, 
കീടം ശീനനഃമയാള്ളവന് സദ്യയ്ത്ു തക്ക ശകമിചൂരണം ചെയ്യു 
൭൨ ചൊല്ലീ, ശ്് ബലവാനോയിട്ട സസ ചെയയതൊഴിവോനോ 
(൫രില് ഇവന് ലെയ്ുമാവ ഭാഴ്ിന്റിതിത സംബന്ധം. 

,ബഥവനോയള രാജാവിനാല് അഭിയുകതനായിന് ദര്ലന് 
,അഭിോശിക്കില്റവനില് [കളില്* പിശിഷ ലവനെ ആമി 
ല്ലി: യാവനൊയത്തടെനെ അടിയോകതാവു മന്ത്രശമതികൊണ്ടു ലതി 
ക്ടക്കിലലതൊഴിവിള, അവനെ ആശ്രിച്ഛിിപ്പിതു. 

[17% ി 
1 മം ചകിചുകളില് ബദം 



കൂട ജാലിയ ന] 

ൂ്യ്ചലമന്ത്രശകടികറം പലതളഭോകില് ജേതേ 
മന്ത്രിക്ം മന്തരമമതി ഉടയ ഇരിപ്പ, അവട ജയ്ി്പിളു. 
ക്തി ഉടയ മന്ത്രികളുമയോ് തങ്ം മന്്രരപിയയരാജി 
രിപ്പര് പല ോകില്ം അവളില് യാവനോരത്തന് വൃദാസയോ 
(രീജായൊള്മേോന് അവന ആയ്ിപ്പിു. 

വിശിഷ്ബലാമാവേ സമബലൈഃ ുല്യബലസം.. 
ഘൈവഠ ബലവതഃ സംദ്ൂയ തിഷ്സേല്, യാവന്ന മന്യ 
പ്രഭാവശക്തില്യാം അതിസന്ദധ്യാത്. 

മുല്യമന്രരപ്രഭാവശക്തിനാം വിചുലാരംഭതോ വി. 

ഇനി അരിഭജദേതാവില്ക്കട്ടില്? പിശിഷ്ബലര് മറദില് 
ലിൽ മന്്രപ്രമാവോത്സാഡബലങ്ങാം അദി യോകയധിോട് ജേ 
ചിലകകിടത്തിിക്കിന്റിതു--( അന്റിയേ പട ഒത്തിരിക്കിലുമമയും].ം 
(അങ്ങനെ ഒത്തിരന്നവം പലരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വിഭിഗിം. ബലവാ 
അടയള്ള ഭാര്വേിയോഗിക്കി൯റവനോടേതിത്മ നിപ്ലിു. അടി 
ജോശിക്കിന്റവന് തന്നു മന്ത്രപ്രോപശകികളക്കൊണ്ട വിജി 
ീഷുവിനോടകരടി നിന്റ ഭാജക്കള മേടിച്ചു തന്നോട ടിക്ക 
ക്കതൊഴിയളയും ഏേതിത്മ നില്ിതു ഭി" കംധാനുപായം കീമ 
കൊല്ലു 

ന ക്കില് ദ 
ക 6. 
ഭക. 
4 ലികടിലളേജിലം കഴി പ്രക്കില് പഠ 
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യര്രഭാവശംി ഇു്യമായിരന്നതിനൈ ഉടയോര് പഠ ഉ 
മില് അവളില് പിപുലാിമ ആയയിപ്പിഇു. വിപുല 
അവോന് യ്രോസവാധനമായിജന്ന ചോവ ഇപകണമും മുടയവന്ം 
(അവനെ ആയ്്ില്ലാല് അവനു പദേക്കായു കേട്ട മിന്റിയെ 
കൂടിക്കം, 

സമബലാഭാവേ ഫിനബലൈഃ ശുധിഭി॥ ഉത്സാഹിഭിഃ 
പ്രത്യനികളുതൈര് ബലവതഃ സംഭൂയ തിഷ്സോല്ം, യാവന്ന 
യ്രപ്രഭാവോത്സാഹശക്തിഭി॥ അതിസന്ദധ്യാര്. തുല്യ 

ഭൂമീയാം സ്വയുഭ്ധകാലലാമാട വിശേഷ. തുല്യൂദേശ-- 
ലോന യുഗ്യൃശസ്്രവേരണതോ വിശേഷം 

ഇടി സമബ്രമിളുംകില് ഫീനബല്യ മായ് ശരചികളുമായ്, 
,അഭിയോഗിക്കിന്റവന്ന പ്രത്യനീകളതഅമായിിക്ുമപരമം പലരെ 
കൊണ്ടു വിഭിഗീംഗ അഭിയോഗിക്കിന്റ ബലവാതൊടെതിത്തു നി 
ളി, അടിയോ മന്്രപ്പഭാവശകികളൈക്കൊണ്ടിവ്ിര്കളെ 

ക ൭. 

കവ 

രം ശി ജബലക്ുചികള എനന മകളില് 
ത്തു 



൫18 ഭാഷാകടലിയം അ ഘാഡ്മണ്ും] 

തന്നോ ഭട്ികൊള്ളതൊഴിധുമളഖും. കൂട്ികകൊടവാനാളിറല് ദു 
പ്ര"മന്നഭിപ്രായം, തുബ്യോത്സമേശതികാം പലര് ആന്യ 

ര്രരഭായ് ഉളരകില് അവര്കളില് യാവനൊരുതതന്നു പററിക്കൊം 
൧൯൪ നിലം നജ്ിതു, അവ ജയ്രിപ്പിു. നിലം നല്്ോരിടമം, 
പരച്തേയഭതരായയിമ[മുടോകില്ം യാവനൊ്ജത്തന്ത പറദികാംവാന് 
ചം ള്ളി, അവനൈ ആയിപ്പിള, ദേകാല്കാം പലിമേമാ 

ക്കി, അലരളില് യാവനോതു്തന്നു ആനും ശരിര, ആയധങങോം, 
കരജയി* ദ്ന്റി ജോതി പെരുക മമ്മി" അവനൈ ആമ്രിപ്പിു, 

സഫാായോദേവേ ഉുര്മമാശ്രയേതം, യത്രാമിതരപ്രഭൂത 
സൈന്യയോപി ഭക്തയവസേസ്ധനോദകോപേരോധം ന 
കയ്യാല്, സ്വയം ച ക്ഷയവ്യയാല്യം യൂജ്യേത 

1 യിലും. -ടുത്ിക്്ധയ ഡാം 0. 
തിള. 

രിച്ചു വം ക്ലോ ഇനെ മാജി? (വര് ചോഴ 
കി ളില് പ്രമോ മസാ പ്രതം കടക 

ന്നി നിബു കശു ജ് അക്തര് ഒര 
നിക മം പി 
പുളകം വാലി (ഴ് 
ന് 

ര. പകം 
മളി, രു ഘന സാധാ രപം 
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ൂല്യുർഗാണാം നിചയാപസാരതോ വിശേഷ. നി... 
ചയംപേസാരസംപന്നം ഫി മനുഷ്യൂര്ഗമിച്ഛേ* ഇതി 
കരടേല്യ. 

ആയില്ല ആരമില്ലാകില് ഉള്ലിമാമിപ്പിയ. എനെ 
ഭ്തിന്ന ഭര്ദ്മാടിപ്പി തെന്റാല്, യാതൊരു നുമ്മ ജി 
ച്രാല് പൊരുതായിരന്ന പടയുടയനാകിലും, അഭിജോകതാലു കറവ, 
കരി നീരം, പിറകം മടടി്ക്ില്ലിോഴിിതു", അഭിയേകേതോു 
നക്ക ക്ഴയവ്യയയ്ലം പോതായുമവാധിയു, അഭനൊത്ഞ ദ) 
കശ്രിപ്പിമ. 

അങ്ജനെ ഭത്തിരിക്കു ഭര്ളങ്ങാം?* പലവുവോകില്ം യത്തേ 
ഭിജുത്തില് നിചയപേസാങ്കളിര്ടുമൊമമിതു, അതിനെ ആദരി 
പ്രി. രിചയം സ്സ്റേശലപണടികം മനുഷ്യ ലേണ്ടുമവു പെരുക 
(ട്ടി ഇരികഷമും അപസഥമോിതു കൊറവം കൂടും അവകില് പിജിഗീ 
യിന്നു ഗും വിട്പേോനമള വഴി. അവിംണ്ടുമൊണ്ടായിരിക്കം 
ഏം ആയിപ്പിൽ മന് റചോ്യാൻ പക്കാ. നിചയരും അപസാമമു 
മോണ്ടായ് പടയും പെരുക നിദത്തിക്കെമം ററ 2 ജയിപ്പിള 
എന് കരേല്യന് പക്ഷ. 

ളോ ചാലും ലിജു കാ ളം മാളം യം മാമന് ബാരോ. ലിലെ വേം സ വിജന 
0 ടാന് ശകളാിടിജുോം 

ചാവു തത്തെ ലയതജക്കു മ ബം 1. 10 ഷും ഉലും എനം യാ ജം എ ഭം 
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തേരി കാരണൈരാശ്രയേത._. 

പരഷ്ണിഗ്രാഫ മാസാരം മധ്യമമുദാസീനം വം പ്രതി. 
്രഠദയിഷ്യാമ് സതന്തോടവികതല്കലീനാവരുഭമ... 
(നാം അന്യൃതമേനാസ്്യ രാജ്യം ഫാരയിക്യാമി, ഘോര... 
ജിക്യാമി വാം കൃത്യപക്ഷോപഗ്രഫേണ വ്വ 
ഗേ രാഷ്ട ്തൂന്ാവാരേ വാ കോപം സമുത്ഥാപ.. 
ജിഷ്യമമി. ശസ്്രമമിരസപ്രണിജാനൈ രപേനിഷ. 
ഭി വാ യധോഷ്ണമാസേന്നം ഘാനനിക്യി. സ്വയ 
കഷ്ണ വര യേേപ്രണിധാനേന ക്ഷയവ്യയ... 
മനം ഉപനേഷ്യാമി. ക്ഷയവ്യയപ്രവാസോപരതപ്േ 
പവ മിത്രപര്ഗേ സ്വന്യ്യേ വാ ര 
പ്രപ"്യാമി, വീവധസോഭപ്രസരവധേന ഖദ് 

ബണേപേജാപം 

സ്തന്ധാവാരാവഗ്രഫം കരിഷ്യാമി. ്ഡചനയേയ 
വിജയ സ്ധമുത്ഥപ്യേ സര്വസന്യോഫേന പ്രഹരി.. 
യാമി. പ്രതിഫതോത്സോഫേയ വാ യഥേഷ്ഠം സന്ധി 
ഭവാപ*സ്യാമി. മയി പ്രതിബന്ധസ്യ വഠ സവിത 
കച സമത്ഥാസ്യന്തി. നനിരസോരം വവ്വ്യ മുലം 
കിത്രാടവീണ്ഡൈ തഘോതയിഷ്യൂരമി, മഹതോ 
പഠ ശൈസ്സ്യ യോഗക്ഷേമം ഇഫസ്ഥി പലേയിഷ്യാമി. 
സ്വവിക്ഷിപ്പം മിത്രവിക്ഷിപ്പം വാ മേ സൈന്യം ഇഫ... 
സ്ഥസ്്യകസ്ഥമവിച്യം ഭവിഷ്യതി. യിമ്നേഖായ 
ഭാ്രിയുദ്ധവിശാരദം വം മ സൈന്യം പഥ്യബോധ. 
മുക്തം ആസന കര്മണി കരിഷ്യതി. വിരദ്ധഭേശം. 
കമല മിഹാഗഭതാ വര സ്വയമേവ ക്ഷയവ്യയാല്യാം ൩ 
ഭവിഷ്യതി, മഹാക്ഷയ്യയാഭിമമ്യോയം ശോ 
8ഓാഭധ്യുപസാബോഫുല്യാല്ം, പഷോം യ്യാധീപ്രായേ 
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സ്ൈന്യഡ്യായാമാനം അലബ്ലരയമശ്ചം തം ആപല്ശത 
പ്രവേക്ഷ്യതി, പ്രവിഷ്ടോ വാ യ നിര്ഗമിഷുതി? ഇതി. 

ഇനി ്ുമാളരിക്മ്പഠോം ഇങ്ജനെ ക കാരണഞ്ജാം ഒളവാ 
കരിര് ആയിപ്പി 

(0 അഭിലക്ോി് പ്രതിയായ? പക്ിധാഷേമനതതാന്ം 
ആസാേനേ്താന്, മധ്യമനത്താന്ം ഉദാസീന “കൊണ്ടു 
പ്ര എടപ്പിക്ലാഭമന്൯൨ തോന്വകിലും; 

(൫ അടിയ സാമന്ത, ആര്വിക൯, അഭിയോക്താവില് 
കലത്തിലൊമള രാടം അവരജന് ഏന്ിഖരളില് ഒരതതന 
കോണ്ടു മാജ പറിപ്പികക താന് കെടചുട! ചെയ് ക!4 അന് ൭൯൨ 
കൂമന് തോന്വകിലുടു 

(6) കഷറിെ അഭിയോകാവിനുടെ കൃത്യപകഷമ്ി? സമേ 
ഭാനദോങ്ങളെകകൊണ്ടു സ്വീകളില്ലു അമിയേോാിയടെ ദൂര് 
ല് താന കത്തില് താൻ പടിട്ടില് താന് ബോഘ്യാമ്യന്മം 
ചക്ഷണമായെമ്േ കോപം ലെയ്കിക്കലാമെന് വ തോന്ലകിലുു 

ശവം എ. 
പ 6 

0 പിടിക വിധത്തി ജി. 6 നോം 
40. തികം എന്ന വേകം 
5 അല്യോ 

രിം? മ മളക 
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(൫0) ല്റിയെ ശസ്ത്രഗ്നിസേപ്പണിധികളകടാണ്ും ഒപി 
ത്തില് * ചെയ്കിന യോഗ്ജമമക്കൊണ്ടും വാസിച്ചവണ്ണം ആസ 
അാജിരന്ന ഇവകരനെക്ഷൊന്വകളയമമന്൨ തോന്വകിലുു 

(൦ ന്റിയെ എന്നാലധിഷ്ഠിതരായിരുന്ന യേദഗപരുഷ 
ക്കേണ്ട വിട്ടു ഇവനെ കഴ െലുത്ത*മമെവറ തോറകിലു 

(6) അന്റിയെ അമിയേരാവിനുടയ മിത്രന് താന് പട താന് 
ക്ഴയവ്ൃപ്രയസങ്ങളുളവായി' മപ്പിയന്നപള, സുധായ്* 
(മത്ത ഭഭിച്ുകൊ്ഥാമെ൯റ തോന്വകിലടു 

(6) അന്റെ അഭിയോംധിനുഖേ വീവധം, ആസാ 
[പ്രസം] ൦ എന്നിവ ഭചള്ളൂ ഇവനയേ പിട്ടിനനപധം 
ചെയ്യന് തോന്പകിലുി_ [പീചധമംവിു തന്നുടെ ത്തു 
രിന പരം ചോേമുപകരണമും; സേോമമാിതു മിയ്ചലം. പ്രമ 
മാപിതു ഘാസി ഇന്ധനമിമെന്റിജാതികം_..ജവു ചെവത്തു പിട 
പീിനപാധം ചെയ്യല് കടുകസ്സ്ധ ലെയ്തുകൊാമേന്വ തോന് 
കില; 

(6) അന്റിയെ ഗ്രഡമായിയന്ന പട അഭിയേവില് പട 
പീടിക കൊള്ളു പോക്കി അവനൊജ സ്ര മോട്ടോ 

ഞൈ നം 
ൽ, ഇള ോരിജികാകാ്തില് റ) പാളയം 
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ററി പ എനക്കൊമ്ളകര്ലാം ശൂഭിക്കൊണ്ട്' റു്ുത്തില്നിന്ന 
പപ്പട പററിക്കോണ്ട അഭിയോകോവിലനൈ പ്രമരിക്കാമെന്വ 
കോന്വകിലുു 

(൫9) അന്റിയേ അഭിഭയകേരാവിനുയ ഉത്സാോം പ്രതിഫത 
കക്കി യഥേഷ്ടം സന്ധ മയത്രക്ാവ* നന് തോന്ലകിലുു 

69) അന്റിയെ അഭിയോകമായു തന്നില്പപട്ടിരക്കല്ചെ്ോ 
മകറാഴിയെ ശഗ്ൂക്കം ഏല്ലൂട്തുമമേ വരമ കോപം ഇവന്നുമമ 
മയ അതിവന് പിിച്ചുവരുമേന്നു തോന്വകിലും; 

(9) അന്രിയെ നിജദോസാമായിന്ന അഭിജയോകരാവിനുടയ 
മൂലസ്ഥാനം മിതി പണ്ടു കെട്്പനെന്ന തോന്. 
കിലു 

(9) ക്ക പിന്നല് മേയ ദേത്ിന്നു യോഗ, 
മം ഇത്തി ചെയ്തൂമമാറേവനെന്ന തോ൯വഭിചു 

(698) അറിയ എന്നുയേ കാഴ്യത്ിനനായും എന്ിതരകാഴയത്തി 
മായു ിക്ഷിപുമയിരന്ന! ഏന്നെ പടം ഞന ഈ ീ്ത്തിലില് 
ണല് എന ഭത്തിടിയായ് ശൂട്ടവിതും ചെയ്തു യ്താൽ പീ 
്ധിക്ഷജതതേവണ്ണവുമാം മൃേന്൨ തോന്വകിലം; 

ന! 
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(9) അന്റിഭയ നിമി നമു, തയു, തരിയും 
എന്റിലു ലെയ്ുമേടത്തു കശൊന്തേന്നുട പടക്ക അപ്പട പഴ. 
വ്തു വന്നതു, ജൂശലൂതരിന് ശമം ടി; അനന്ത അസന്നനാ 
ജിന്ന ശരൂവിനോട പറിക്കാം 

(6) അന്റിെ തന്നുടെ പൈക്ക വിജഭാമായാക മേത്തു 
കാലത്തും വന്നവന് താ ജയദ്യയമകൂുവായ് കെടും 

അന്റിയെ മഹാനായ ക്ഷയവ്യയം വേണ്ടു 
ികതാജ ശമി. ഏേന്തിനെന്റാല് റ്റൂ അടപി, അപസാമൈന് 
മു കുള ഴാ; അ ത്യ പ്രശ. 
രക്കു ഇങ്ങ വന്നാല് ലഭാതിസാഭാമില്യാധികരം കൂളവാകിരും 

ൽ വേജ് 0. 
ല് വ 

ക് 
ടം. ി്യിനിര തള ഭി ഡം 0 ലില് (1൭0. 

ഡി തിനി എനു തി ന ദേയി തിയ സോചിചചിജൂം. (ര. ന: എനാ സ് എനാ പക് 
ജന ബിച പഴ്ചലുര്വ്തിര ഷി എന്ന ചണ 

രം സമം ഗോപ 
കം ക എനന ഉം വം ളന 
തിസ അനം 4 (2) എന്നതി യായി 
കയ കറ വന്നി മാളില് സില മരു 
അവളി മയ്യ (നും വമം അ) ആനും. വളയോ 
മിള ലഭി പു എന്തില് അച ക 
ഭൂ ഇടം വഴി കടം ലിനാ കാമേന പക കം 

കൂ ഴും 
4 മമ്ളകളോടുള്ള എനാ: വേണി 
ക, വര്വര്വാര്നം വദാല് ഇങ്ങനെ 6 പാടോ 

ക തത്തന്ന പു 
ര ലിക. ചം 



൮99. പ്രക, ബലം. രബ്ോപതമവ്യമം ച. കമ 

ചെയ്യു പപററി*ക്ഷോദംവാനായ്കൊണ്ടു നിലം നന്റള്ു% ആകിന്റ 
(ജല് ഇതിനില് വഭപോ ആപ്പല്ഗതനായ്' വന്൯൨ പുകയിതുഃ 
പ്ക്കാലെന്വം പിടന്നെ പുറ്പുടവതുതതു, ഐന്. തേന്വകിലും. 
എൃന്രില്ഛൊന്ന ാണേങ്ങം തോന്വകില് റും പക്കിടിപ്പിതു 

കരരേണരോവേ ബലസമകറയേ വാ പരസ്ധയ ദര്ഗ. 
യൂച്യപേഗല്ലേര. അ്തിപരുംശവമിതരേ വാ പ്രി. 
ശേരി. അന്പൃയതരസിദ്ധിൽ ഫി തൃതാത്മനോ ഭവതി 
ത്യ 

നേതി കല്യ, സനസ്ോയതാം ആത്മനഃ പരസ്യ 
ഭയ സന്യധീതം വിപഷ്ടുയേ വികരമേണ സിദ്ധിം 

അപസാരം വാ ലിച?സേതം 

1 

ചോന്ന കാണ്ണമില്ലാകിലും 0ഗുത്തിലിരുന്നകൊളരതാത്ത 
് അഭിയോകാധിനുക്ക പർ പെരതെന്റ തോന്വകിലും ദുകം 

പിട്ടേിതു. അന്റിയെ തീയില് പരുഗം പഞ്ഞാമക്കണ 
കാ ശ്യയില് ചെന് ലിതു. പാല് ശ്ൃഖിനക്ഷ താന് 
നക്ക താല് ോക്ഴ സി ഖം മേന്. വിക്ഷേ കെടുക താന് 

ക്തമ്9 സിദിവമം__എന്വ കേ തരാന് വരും 
ആായ്്മാര്പക്ഷം. 

ളളി 0. 
ന വോ(സേ ദം 
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,അതുലന്റ കട്യന് പക്ഷം തക്കം പനം സന്ധേയ 
(യെ? ്രതിപതില്:ചെയ്, [സന്ധത ഏന് തനുക്ഷ രു 
ോഷേമില്ലാമയും, പരന് ധമ്മവിജയി എന്നുമതും പ്രതിപത്തി ലെയ്്ി, 
സദ്ധിെള്ളി. ിപീതമാമില് എന്റവാദ, ത പെരുക അപ 
ധി ആയിതു താന, അവന അധമ്മപിഭയി യാവിതു താ൯ ചെയ്കില് 
പരികൂമഭകൊണ്ടു സിപ്ധി$ നിപ്പിള താന്, േങ്ങില്പോവിതു*ം 
(അന് ൨. ചെയിതു 

[4൪൨ ജലവത വിഗ്യേപേധോരുയം എന്റ 
സൂത്രം മുടിഞ്ഞു] 

2. ഭണ്ഡോപനതവൃതമം..] 

സന്ധേയസ്ത്യ വാ ടൂതം പ്രേഷയേല്. തേന വാ പ്രേ- 
രിതം അര്ത്ഥമനോല്യോം സല്കൃത്യ ബ്ൃയയാര്.. ഇദം 
രാജ്മ പരണ്യശോരം, ഇടം ഭേീകമാരാണാം ദേവീ... 
കരമാരവചനാട, ഇദം രാജ്യം അഫം ച തവ്ലയേണ 
തി. 
്ലസംശ്രയ സമയാചാരികവര് മര്തരി വത്മതേ. 

്ശോടീനി ച കരര്മോ,ബ്യവേഫേ,വിവാഫപുതരമിഷേ... 

ഷേമ വം 0. 
ന വവ ൬ ജയിക്ക ൭. 
ര. അധികരി ലഴിുണ്ക 

രം ലക ജി പോയം 
കം കിച്ചടി 



0000. പ്രക. ബല പേനത്ത്തം ചം 427 

കരശവപണ്യഹസ്തിഗരഹണ,സത്ര,യത്രോ,വിഫാരഗമന 
നി ചന്താ! കവിത. സ്വഭൂമയവസ്ഥിരപ്രകൃതി- 
സന്ധിം ഉപഘാതേം അപസ്തതേഷു വഠ സമന്ദജ്മാതര് 
കര്വീത. ഒുഷ്യപയരജനേപോ വം ദ്യായപ്ലത്തി-. 
ന്്യോം ഭൂമിം യാച്ചേത, ദൂഷ്യവഭൂപോംശൂദബ്ഡേന വ, 
പ്രതികര്വീമ. ഉചിതം വാ മിത്രല് ഭൂമിം ഭീയം. 
കാനം ന പ്രതിഗ്ൂഫണിയാര്: മയ്രരിംപുരോഫിത.. 
സേപ്േതിംജുവരായാനാമന്യതമം,, അദ്ശ്യമാനേ ൪൪. 
ആരി പ്യേര്. ജഥാശക്തി ലോപകഷ്യാര്, ദൈ. 
തന്വസ്തവാചേനേഷ തല്.പരാ ആശിഷോ വച്ചേയേല് 
ബര്വത്രാത്മനിസര്ഗം ഗുണം ബരയാല്, 

*ബ്ഡേപേനത ത്ത'മെയിതു സ്തരം. ണ്ഡിനാല് അധകൃത 
അായിരന്നേഡനുടെ അനുഷ്യാനം ലൊ്ളിന് റി വിതു സ്ൂത്രാതിഥം. 
സബന്ധമാവിതും ജ്്യായാന് സന്ധ്യ ചെയ്യാതോഴിോനാകില് 
ഭണ്ഡോപതതയത്തം താന് ആബലിയസയോഗം താന് ൯൨. ലെ 
തീ [എവി കീം ചേലും" ണ്ഡേപേനതവൃത്തനൈ ലെപ്ലി 
ല്ല അതിപ്പോ! ചലി ധറിതെമധിതു സനം. 

ച്ചാ വ. 
ക പള കി ചിയ എനത് എള കാളകളി കാം പം 

ളള ഏനാക്കിലാല് എറ്റ് ഉ കളം 



൭28 ഷാലി 1 ഷാഡ്ധബ്ംി 

അിഭോഗിക്കി റ ധമ്മധിജയി, സന്േയനന്ര തോര്. 
(6രിള്, അവന് ൂരുവെയും കൊള്ള പോക്കി, അവര് പക്കല് 
തിവ ചഭി ര മൃത നഃ കൊടുത്തും സല്ക്കാരം യ്ത കൊ 
അടി്േല്ലവിത_'ഇുത ഭാഭാധിന പാട്ട ഞന് കൊടുത്തു 
പോക്കിനരി?, എന്നുടെ പിയും മക്കളും ഭാജി ടിക്കും 
ക്കാം കൊടള്ു പോക്കി൯റ! പ്രകടം ഇയ. രാജ്യവുമന്നെയു 

പിന്നു കൊടടത്തേ, കങ്ജുകൊദംക? ഏര കളി പ്രമു 
കൊടു സ്വ ലെയ്ത് സ്യം ലബ് ജമാല്, അന്റ സമ 
ജാലോളിക്തില് ൊല്ിന്റവണ്ണം സ്വമി പ്രതി ൂര്യന് 
ഇരികകമറിരിപ്പിയു. ഇടികമോറാവി:_ _ഗസാരികമ്ങാം, ആവാ 
മം യിവാമോമുംില് പാഭിഭകം, കതി വിലക്ക കൊംകയും, 
ആനമെടടമതും, സത്രം [അതാവിത യാഗാിമായൊകുക ീക്യുിം 
ത്രയും, വിഫാരമോവിതു മാന് അവി എന്റിജ്ജാതിയും__ല്ലം 

& പോകി വം. ഭു 6. 
നോക ലനം ചോകില്ം ൫. 

ഖയാല് 000. 
ക സായ (വശം എനന മൂലം അയില ബിഎം ഘന 

ഭക ല് രക്ത പാകി ചേച 
പ്രക ദം 

കം ലി ഖര പ്രി രോക്കില്ിജ ഖം പന 

ണം ലിവ കര്യം 
ലേ വയല് എനം 
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ഭരികമിമ്കം?, ഇടല്ലാന്നേവെള്ളാം രാജാവിനെ അനജ്മകൊണ്ടു 
ചെയിതു, തന്നുടയ ഭൂമിജിലിരന്ന തന്നുഭയ പ്രമൂതികം പിഴ 
ചെയ്തുവോ സന്ധിയും വിയുഫമും ഇവന്നു മല്ലി, ഇവനലന് 
്മാതനായേ ചെയ് തു. തന്നുടെ ജനപ റുഷ്ണമായിടടിടിക്കില്ം 
(അന് ന്യയവ്ൃത്തികനായേ ബി൯൨. ഭാജാവിനെ മദേറാജ ഭൂമിയി 
പ്ലിമ. ദ്യ പ്രതികാരം ചയ വോരക്കണണക്ഷധം ഉപഗു 
ഭണ്ഡംകൊണ്ടു ്രിതികാം െയ്ത്ാലുമമയും, ദു്യ്രതികാട യോഗ 
വത്തത്തില് ചൊല്ലീ. ഉച്ചിതയായോള്മം?! ഭൂമി മിതൈ 
പിച്ചു" സ്വമി കൊടുപ്പാന് ചൊല്ലിതില് അയ കൊമ്മോതൊഴി 
വിള. കൊംകില് മിത്രാനി വരും. അതു ദോഷ, അുവമല്ലം. 
ഇടി മന്ത്രി, പുോഫിതന്ം സേയാപതി, യുവാ സിവ 

നി 
0 വകയി സമുചയകപ്പം ോകകം 

്നപോ. ഖല മിച്ച 
കുണ. 

൮ ചി എന്ന പാം ശഭിലോകാം ഇതം വിഭ 
വിേഷയപ്പോരില പ്യാഭ്ിനു ലി തമില 

4 പ്രോഗം സൂകി ഗ്രില് ള്ളു എനം. 
0. യോനിം, വിഭിധവുഡിമള്ം ഭതരങ്ങളില്യിട ജിലു സവാമി കോന്നിയുടെ ര്പള്യം കൊ്ോൾ 
ളക പറയക (കനി ഭിം എന ഷോുര 
ടേ ളു. 
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കലാരത്താാരത്താന് കാമപിതു ജാവികക്ഷാണ്ടാന് അവ 
സമമില്തമകിനി ൽ തന്ത ശിക്ഷ തക്ളവു നമും യിന്നു 
കൊടുപ്പിയ മാധ ത്തിലും (്പോനമമ ട്ടി സവയ്ിവാചനം 
ചെയ്ുമത്തും ദപോന്നെമകകഷ ഭിന്ന ആശി ചെല്ലിപ്പിമം 
എല്ലാടത്തും അഭസിസര്മ്? ചൊല്ലുധിമ എല്, സ്നേ 
അദികം ചാല്, സമി സ്മ നാമികാം ചെസ്്റപ്പാപേ 
ഞാ സ്തന വാളികം ചെയ് വന്! എ ദിവി ചെല്ലുഡിതു തുണ 
അളം സ്തൂിപ്പിമം 

കൂരി ശ്ലോകം. 

സംയുക്തബലവര്സേവീ 
വിരുദ്ധ ശങ്കിതാടിരി 
പര്ഭതേത ണ്ഡോപേനതോ 
ഭര്ത്യേവമസ്ഥിത. 

നി 
കം 

ളയ 6. 

റല ത്രി ടിയെ സ്വാ മണ് സി്ലാന് പാടിലല എനന 
നി 

ന ആലം. 
9. മയോ അഥവാ േയികായാല് എനില 
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ശ്ോകാതിമമോപിള-. സ;ജരാോര് യരനമരലോടി* സംബന്ധ 
ഭി? സംബഭോഭായെളവരോംം ബലവത്തുകളേര് ശകജി 
സന്നരായെ്കേ മപാമോതരര്9%, അരമാല് അനഗഫീതനായിട്ടിരി 
പ്രീമ. അവസ്ഥിതനായി? ഭണ്ഡപേനത൯ സ്വമിയിെ പ്രതി 
ഭ്തിപ്പിളം 

18ബ്ോപോതതവൃക്തമാകി റ സൂതൂമം പതിനഞ്ചാമഡ്യയേമും 
മഭിഞ്ഞിക] 

കരയോട് റ) 016, 
7 സംഖസമാോള്ളവമ 11. -യോള്ളവമോ റ 
ര ബം പാരം എന്നിവ ലിം രി മം 

ജം 
രം. ഡമി സനില് മ മം. 
ക. ഉപം ബി 

ടം ലിജു 
വ ലം “യുടി വിധിച്ചു 

പലരി (കാം 



പ്രകരണം 121. ഭണ്ഡോപനായി വൃത്തം. 

അനുജഞ്ഞാസ്തദ്ധിരണ്യോദ്വേഗകരം ബലവാന് വിം 
ജികീഷമാണോം, യത സ്വഭൂമി% സ്വര്ളുവ്ൃത്തിശ്ച 
സ്വ സൈന്യുനനോം അടുര്ഗാപസാരഃ ശരൂപര്ഷ്ണ്ി. 
സോരശ്മ, തതോ യായാല്, വിപ്ടയയേ കൃതപ്രതി 
കാരാ യായാര. 

്ഡോപനായിവത്തമേധി! സൂം. പടകൊണടു് അനന്ത 
ക്രി! പ്രശയതികളളെ ഭമുക്കിമവന് ണ്ഡ 
അയി ആഴം അവയേ അന്സുനം ചൊ്ളിറിരെദ്ധിയ സുത 
ത്ഥം. സബന്ധമാവിതു, വിജിഗീപ ദണ്ഡോപനതനാം നാഥം" അന്ന 

ഷ്ലികഷമാ൨ ചൊ; [ഇടപ്പോണ് ഭണ്ഡോപനായിയായ് 1 അനുഷ്ികക 
൨ ചൊല്ലിന്റിരെമ്പിതു സംബന്ധം. 

കര വം ൫ ഴിൽ ഇളകി ഭവന് എന തി 

രോ വം 
0 അതവര് ദായകം കായ 

മൂര് (00), ഏഭാനാഴുള' എന പപ്പു 
൫, കരക ബലാള്ക്കാേണ പിടിചചുകോോടവനവൻ എനം അഭ 

ക രം നോകി ചാളകകളില് ഇല 



19. പ്രക. ണേ പായി. [7 

പി്ിമീഷും േല്യനാദള് പൊന്നിന്ന കെട്ടത്തുപേക്കിയവന്ം, 
താമിനെറ൨ അവനാല് അന്ദജോതനായവന്, ഇന്നേ കെട്ടത്ു 
പോക്കിയ പൊന് തക ഭക്തി ഞഞതിന്നു തക്ഷളു 
ജര്യനുദ്വേഗം വമ, അലവാനോയിന്നെ വിശിഷ്യ തേല 
നൊ്തനെ യാതൊരുപയത്താന് സാധിപ്പിതു, അവനെ വണ്ണം 
സാധിപ്പന് ഇള്ലയുയേനായയ്] ജാതുദ്യയല് പട ഏടപ്് 
ജതേ്യളടാകില്ം ജവേസൊത്തനല് പട എടക്വോം തന്ത 
യ ഭൂമിയുടെ പോകലാധിതും ബല്ല കത്തു പോകാവിയും കറം 
൫" കുറവിന്ദിയ പോകലായിത്ി_അടത്മനെമയാത യരയ 
യേല് പട എപ്പി. അതെയുല്യ ജതേ്യനുക്ക വകു അപ 
സമമുമി൯ റിയെ? ഇടിപ്പിത, വ ജിഗീഫതനമട പിക സഗാഫനും 
ദ്യം ആസാനദമിന് റിയെ ഇടിപ്പിള യാവനൊത്തന്യേല് 
പോത്തോമം, അവ്വി്] നോക്കി പട മപ്പിയ. സ്വഭൂമിയുടെ, നള 

ലു യെ 0.00. 
ടിയ 20.൭. 

പര് ഏന്ന ലയി. സാധാ ഴി 
ലം 

ഫലം സ പരവ ഇ, നിരു 
ന കിം 

ഭി 

. സിപ്രകാമം ജും 
യയുകിക ജയൂഡിയെ ജയി 

ര ഇച്ചി ബായ് വിശിഷ യിലി പരന വ) 
ഷം ചോ. ജം വിജീഷും ഭൂര് ഉട പ്ളെ കവണ. 
അടിമം ക്കള്. 

എന്നിവിടെ 
ക്ട ട്ടം 
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ത്ത്, ഏേന്റിക്ചുന്ന ഭാതി പോവനേമതാകില്? ഭൂദ്യാരികാം 
[൭] പക്്ിാഹോടികാംം പ്രതികാരം ചയതപോലിതു. 

സാമദാനാദ്യാം ടുര്ബലാനുപനമയേരിം, മേദദണ്ഡാ.. 
ക്യാം ബലവത. 

നിയോമയികല്ലസമച്ഛുയൈശ്ചോപരയനോം അനന്ത 
മെരകാന്തരാഃ പ്രകൃതി സാധയേല്ം. 

ശ്രാമാരണ്യോപജീവിപ്രജവണികപഥാനുപാലനം ഉജ്. 
ിതാപസ്തതാപകരിണാം ചാല്ലയണം ഇതി സന്തോ 
മാചചരേല്. 

ഭൂടിദൂഡ്യകന്യാാനും അഭയസ്യ ചേതി നേമം 
രേരിം. 

യ്യാ വണക്കവാനില് ഉപായം ല്ലിന്ിതു 
ഭി്ചഖലരായൊളളേവരമള സാമാനം കണ്ടു വണക്കവിതു. ബാവ 
തുള ഭോണ്ഡോം കൊണ്ടു വണക്ഷവിതു. സമയും നേമം? 
ഞ്ജ വണകഷമാ ഉൂില്യുകൊകം 

സ പോഡോകില് 0. 
ടേ ൫. 
ര ര) കിിലാകകവാ വികലം ജള 1൦ 89, 

ര, അഞ്ച. കക). ആദാധരോര്ം കി നഭികതിയെ വന്തം 
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ഇനി ഉപായ നിയോഗം, വിക, സമല്ലയം തന്റി 
ക്കുല്വംകൊണ്ടു അനന്തരരകാന്ന[ലിമോയൊളള പ്രതികളേയും സ 
ചിപ്പി. നിയോഗമായി, ഒരുപമയമേ നിയമില്ലു നിയോഗിക്ക 
കളു. ധിള്യം [ഇു[താന്? മദറാന്ദ. താന് പ്രദയോശിക്കമെന്റ 
(ഖ0൨൯, പരഷസ്ധമാവത്തുക്ക തക്കവാവ രത്തനില് സമമമേ പ്രയം 
ശിപ്പിമ ഒരുത്തി സാമം താന് ഭം താന് പ്രയോഗിപ്പിതു 
മത്തനില് സമമദമമകൊണ്ടു സാധിപ്പിയ അനന്ത മകാന്യടിഭായ 
വളം 

ഇനി സമമേൂപം മചൊ്ലിന്റിതു ദുര്ബ്ദുചനയൊമ്മ വിജി 
ജര്യന് കള്രുപോയേ ശഗോമേഫികാരികളയെം തമ" പോയ 
ംസീസോമികളയും, ജേഡ്യന്ന അപകാടം ഭ്ലിട്ട പോയ 
,്വംഭികകകെയും യരയ! കെടടപ്പിള. തു സാമം. 

മായിരു. ഭി കെടപ്പിമു. അഭ കൊടു ു . പൊന് 
കകേട്പിളം ദ്യം കൊടടപ്പിയ. 

സാമന്ത്യാടേവികംതരീകലീനവേരു്ധാനാം അന്ത. 
രാപഗ്രഹണേ കോശണ്ോഴ്ൂമിഭായയാചനമിതി 

മാചേരേല്ം, 

കളം 0. 
%. ഫീകളം എന്നാല് ഏടം ഒന പ്രിയം എന്നതി 
നേം 
മവുപമിലന്ം ആവര 
കം വാകയില് കെ ചൂര 

കാടി സത 
[7 
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പ്രകാശകൂടംമ്്ി.ഷദ്ധ,ഭഗ്ലുലംഭോപയൈഃ അമിതര- 
ഗ്രഹണമിതി ണ്ഡോമാചരേര. 

മവിതു-_-യരേദ്യനടെ സാമന്നാഭവികിം തല്ക്ഷലീനന്, 
(അവരജറ!0 എന്നില്ുര് ലോത്ത്! സ്വീകരിച്ചു ണ്ഡ 
മയ പയ ഭൂമിയും, ഭായമും അവക്കൊണ്ടെ തേ്യനൈ 
ഖണ്ടുവിതു4. അവിററില് ജയം തല്ക്ഷലീനനെയും, അവമഭാനെയും 
കൊണ്ടു വേണ്ടുവിു. 

ണ്ഡ പ്രയോഗിക്ഷമറോയിതു.-പ്രകശയുമോം, ശൂഭയുമം, ഒര് 
ംമപോയ46 മേല് ലൊല്ലിിറവുകൊണ്ടു ശദ്യവിരെ ലിഷ 
ലലിടില്ചു കൊടവിയ. എനറിലഴ്സം വണക്കപ്പേടിരന്ന യതേഡ്യ 
ാമക്കാണടുപയോഗിക്കമാറാവിതു.* 

ഏവമത്സഫേവതോ ണ്ഡേപേകാരിണഃ സ്ഥ. 
രിം സ്വ്രമാവരഃ കോശോപകാരിണം പ്രമോ. 
പരത ഭൂമ്യപകരരി ണം. 

തില 6. 

0 യതാ (നിതി 

ളം 
ലം കോപി പൊ തൂളി ട്ടു. 

ഡയാ കിള ാലാണമാണിമ് എന മൂലി 
ലിം ച യെ 
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തേഷാം പണ്യപത്തന്രാമഖനിസഞ്ജാതേനന ര്അസാര 
ഫരിഗഗുകപ്യേന ഭൂയഹസ്തിവനപ്രജസമത്ഥേന യന... 
വഹനേന വ യ ബഫ്ുശ ഉപകരോതി, തച്ചിര-- 
മോഗംയ യ ണ്ഡേന കോശേന വ മഫടുപകരോതി 
ന്മഫാഭോയു യഭ* ഒണ്ഡേകോശഭമീയപകരോതിം, തല് 
സവിഭോഗം. 

യരിത്രമകതഃ പ്രതികരോതി, തടേകതോ ഭോശി. 
യഭമിത്രം ആസാരം ചാപകോതി;, അടൂരയതോഭോി. 
ൂഭമിതരസോരപ്രതിവേശാടവികാന് സർവതഃ പ്രതി 
കരോതി തല് സര്വതോഭോഗി. 

കൂണ്ണ: സാമാഭികളാല് വണക്പ്ുടിയന്ന ഇത്സാഫമുയേ യാതേ 
്ൃൂന്ാമൈ ഭണ്ഡേപ്പകാികളാക്കി നിരത്തൂവിതു, എന്റ വികൂമ 
സാധ്യമ കാഴ്ത്തില് നിറത്തുവിു, പ്രഭാത്തുക്കയൊള. 

8 ധനോപപകാികളക്കി നിവത്തുവി. പ്രജ്ഞാവത്തുക്കളള 
ൂല്യുപകാകികെളായ തിരത്തുവിതു;* 

ഭണ്ഡേപേയതനാമ ഉപകാവഴിമേല് സയാം ച 
ളിന്റിയ. ണ്ഡോപനതന്മരില് ജവേനെേത്തന് പഞ്ലലപത്തന 
ത്തിലും ഖതിയിലും ഉണ്ടാഭിന്റ രതം, സാം, ഫല്ഗു", കപ്പ 

19. രയാ സ്വഭാവം കി യം രം ഴി വോ 
ിളുപമാിള്കി തിക്കം 
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ഏന്ടിലും, ൂദ്യുവനം ഫാസി ഭം ഏന്റിവറടില് ഉളം 
കരിന്റ ജാജേവാഹലുളം] കാണു" പലമുയായ്* കൊടത്തുപകടി 
പ്പോ () ചിരഭോഗമിത൯!* അപനുക്ഷ പേര്. യഡേൊയക്തന് 
പടയും ണ്ഡോം കൊടടള്തു പെരക ഉപകരില്പോന്, അവന് 
(൫0) ോമോഗമിയ൯ എയോന് 4, യവേയൊത്തന് പടയും, 
ക്വോ ഭൂമിയും, കൊടത്കൂപകരിപ്പോന്, അവന് (12) സമോഗ 
മിതരനമ്പോന് 

നൊ അമിനൊ ഭല്ഡപ്പാന, അവന് 
(൫ ഏതോടോഗി. ജാലനരങ്ങന് ലിഴിീഷുവിനഭയ അമിയ 
നെയും സായി" ചപ്പ, അവന് (4) മോഗ 
വോത്ത അമിതുനെയം, അവനു അസാനൈയും പ്രതി 
പേശനെയും! ഉുടവികയാരെയം എങ്ം ചെരുല്പോന്ം അവന് 
(൫) പവ 

കോള 10.16. 

യ വനം 

ന പാളം 2. ജയോന്. 

രം കയി 

കം പാട ഒരും 

9. മാഗി ടാ ബോര് ഏന്ന തും 
ളം എളും പേരുള്ള ന രില് അര് 
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പരര്ജ്ണിഗാഹശ്ചാടവിക ശത്രരയ്യഃശത്രര് വം ഭൂമി- 
സാധ്യ കശ്ചിസോദ്യേതം നിര്ഗുണ്യാ ഭൂമ്യയ... 
രപഗ്രാഫയേല്ം, അപ്രതിസംബദ്ധയാ മുര്ധസ്ഥം, നിര. 
പരജീവ്യയാടവികം, പ്രത്യാദേയയാ തരകലീയം, ശര. 
(പപച്ലിന്നയാ ശത്രോരുപരുദ്ധം, നിത്യാമിത്രയാ ശ്രേനി! 
ബലം, ബലവല്സാമന്തയാ സംഹതബലംം,, ഉാര്യം 
ദ്ധ പ്രതിലോമം, അലബ്ലവ്യായാമയോത്സാഹിനും, 
ത്ുന്യയാരിപക്ഷീയം, കര്ശിരയാപവാഫിരും, ഹൊ. 
ക്ഷയവ്യയന്നിവേശയാ ജതപ്രത്്യാതും, അനുപാശ്ര-- 
യയാ പ്രതുപസ്തതം, പരേണനധിവാസ്യയാ സ്വയ... 
മേവ മര്താര മുലഗ്രാഫഭയ, 

ഇനി ഭാനപ്പൂയോഗങ്കില് ഭൂമി കടക്കമാവ ലൊഴ്ിനറിതു. 
ഇന്നപ്പോണ്, ഇന്നവ ഇന്ന ഭൂരി കടപ്പ ഏനം ലം 
ല്രിറിമു. പഷ്ണകിംഫേന്, ആടവികന്, വുമന് [എന്റവാറ 
(രുവിനുഭയ അമാര്യാി]2൦ ശയം ഇവാമാലൊുത്തന് ഭൂമിോന 
സാധ്യയനാകില് നിഴ്ലണയമയൊ? ഭൂമി കെടപ്പിതു. മര്യ്ുസ്ഥനായ 
തൂുപന്നു അവനുഭയ ഭി്ുതതിന്നകന്വി ദേശാന്ത്യയവംഥിതയമേയാ 

കിന് നമി ജ്ദകയായും മളം 
[ന 
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കു മൊടപ്പിം. ആടധികന്നു നിപലീ്യയായൊളവ് കൊ 
ടി: നിരീ എന്റ അല്ലയായെ്േമ കൊട്ട 
പ്രീമ ശയി അവതോകില് ശൂിടെട്ടപ്പറിച്ുക്ട 
ജാത കൊടപ്പിയ. ്രേണിഒഖലിന്മി! നിര്യമിരയാമയമ് ഭൂമി 
കകൊടിപ്പിമ- നി്ചമിയലക്ഷണമ കീം ചെഡ്ലി. സംഘഞ്വല 
തിന്നു ആലയല് സമന്ത ഭൂമി കെട്പ്പിറം [8 ണീബല 
ത്തോ സംഘേ്വലത്ത ദമമാവിൂാ__ുഖ്യഷിതയായോല് 
കൂട്ടപട യിലല; സംഘലമാഡിതു, നാകുക്ല് ണ്ടായ 
കൂഴയ്ിയപ്രോജമുമായിടിപ്പിയി. യുദ്ധത്തില്, പ്രതിലോമനോ൪ കൂട 
(ഖം ഖ്ലൂമന്തിറ) ബലവല്സാമന്മയുമായ്* ിഷ്വാമിയയായെ്ള 
ഭൂമി കടടപ്പിന. മഫോത്സിയാടെയേമ വന്ന അലബ വ്യേമേ 
ജയേ ഭൂമി കൊടപ്പിമ. അലി ജദ്യൂമേദമ ഏറേ പടൈ 
്ജോമടിചസ ഭൂമിം അഭിപക്കിയനായള്ളവന്ന ശ്യ 

ഭക 0. 
മം, കയില് പാമ മഭൂയി ഏനം 

നി 
ക മിക്ക തിലകം 

കാ ഇര പ്രമ പല ജിയും 
യ്ത 

ര വിഭു കൂപ റിമാ ശിച്ചു (ബി 
കില സേന ഭി്ചുോണകും എല പലിലം ഭി 

സര്വം രാടം കോപ്പി മിൽ 

ലം യുവിയെ ഡിയോ 



19. പരം. ണ്ോപ്നയിവ്യതതം. ക 

ഭയോമമ ഭൂമി കെടടപ്പിറ, അവനുടയ ഉപപ്യപ്രിതിഷേധതിിര്, 
,അപവിതനായൊ്ളവന്ന കര്ശിതയയമേ ഭൂമി കെടടപ്പിള, 
അപലാഫിതനാോന് യും തഷയ്് ഉപതുപിയായള വവ 22, 
കഫാക്ഷയയ്യയയിലേശയായൊല ഭൂമി കൊടപ്പിതു ഗരപ്രത്യാഗത 
,യെമ്മേവന്ത് 4, അനപോദ്ുയയെന് വാറും ഗര്ദ്ൂഭിതയായിരന്ന! 
ഭൂമി കൊടപ്പിത പ്ര്വപ്യതന്ന്, പ്രത്യപ്യതനാലോന് ശൂ 
അിനില് തന്നടയ ദേശം പിട്ടപോയവന്, ഇനി 0൪ ചിലാല് 
(പാലു ഭൂമി അ [ഭൂിയുടയവര്ന കെടപ്പിം, 

തേഷാം മഫോപേകാരം നിവിികാരം ചാന്വര്തയേരിം 
പ്രതിലോമം ഉപാംശൂനാ സാധയേല്. ഇപകാരിണം 
ചെകാരശക്ത്യാ തോഷഴയ, പ്രയസേതശ്ചാത്ഥമാനര 

8൫49ല്. പ്യസനേഷ്യ ചാനഗ്രഫം, സ്ചവരയമാഗതയോം 
യഥേഷ്ടൂഭര്ശനം പ്രതിവിധറം 4 കയാല്. പരിമ 
വോപേഘാതകത്സാതിവാദാംശ്ചൈഷ്യ ന പ്രയുഞജീത. 
ഭത്ചവാ ചാഭയം പിതേവാനുഗ്ൃഹ?ണിയാല്. യശ്ച 

ൽ യവം മം 
ൽ അത്രമനനവാട ഉളഹിരിനനെ 40, 0 
ലി ഖാം 
ക, പവി ജിക്കി നിക കോ വിഷമിച്ച 

കയ അധിരില._ ഇക്കരെ ങ്ങളും ഓ പരി കിം 
പിച്ചു മടങ്ങിവന്ന ലഭ പുലം ജന 

ജള വഡാിലാക 
രം 



മ ഷാകലിയം 1 അാഡ്ശബ്ലലി 
പരകഷ്ാര് തഭ്ടോഷമളിിഖ്യപു പ്രകാശനം ലോ. 
യേല്, പരോദ്പേശകാരണാപ്പോ ംണ്ഡകകാമ്മികവര 
ചേഷ്ടരത. ന ച ഹതസ്യ ഭൂമിവ്യപുത്രാമാരാന് അഭി. 
കന്യേ. കല്യനേപ്യന്യ സോഷ്യ പത്രേഷു സ്ഥാപ 
യേരിം കമ്മണി രസ പുത്രം ര്യ സ്ഥാപയേരി. 
ഏവമസ്യ ണ്ദോപേനത പതരപരതരന് അന്വ. 
ന്തേ. 

ഇനി ണ്ഡേപേനതയാഭില് ജവേരയാരുത്തന് മോപപകാനോ 
തായിഭിപ്പേനം!; നി്യികാനായിിപ്പോം, അവന്നു പി മ 
തെ ഒഴിപിതു. പ്രതിലോമ ഇപ്ര കൊണ്ട സാധി 
ല്ലി പ്രകാശവധം ലെയ് കില് മറ്റോഴിഞ്ഞ ണ്ഡോപനതനാക 
വശം വരം. ഇപകിക്കിന്റവരമംകഷ ഉപകാശേതിക്ക തക്ഷവാദ 
പ്രീതിപ്പടിത. അവളു പ്രയാസത്തുക്ഷ ത്ഭവാ ധനം കൊട്ട 
ച്ലിളം കൊണ്ാടവിതും കത്തി. ഇപടോംക്ക ല്ൃസനമണ്ടാകിന 
ഗ്രഹം ചെയ്പിതു പുയഭാതമണോടി[കളിി]?!. അനുത 
(തങ്ങള സേിപ്പുന് വരുമവരറം്ക യധോയ്മായ് കാഴ്ച കൊട 
പ്ലിമം൪, ആത്മക്ഷാപ്പതിലിധാേമും മെയ് പിതു. അനമാഗാതം 

നില്ല 00. 
ന ബായി യുട 
നത്തു 

ര ണാ എന ഭളകകളില് ളം 
രം ണന് സ 



120. പ്രക. ണ്ഡോപനായിഡ്യത്തം നി 

കായം അപാജ്രുതിേധത്മായും അവിടം ച്െയ്പിതു. പി 
പോയ ഉപഘതേരി, കത്ത, അതിവാമൈന്റിവു ണ്േപേനതന്മാ 
ഭരി പ്രയോഗിയതയുമൊഴിപിതു. പരിഭവം അവജ്ങം ഉപ 
ഘാതം! അവനുടെ ദം ചൊല്ലൂമതു. കസ ശഭീ്രതവ്ൃത്താടിക 
കൂട നിന്ദ. അതി വാദം അതിസ്ുതി. ഇെല്ലാമോഴിവിയം അവ 
ഭക്ഷ ഗരം ശമകയും വാഭോതൊിലാനായ്. ഇവോ അഭയം 
കള്ളു തമ്പു മക്കളെ അനധഗഷിപ്പോെക്കേണക്കേ അഫി 
പ്പി ജവൊെര് വിഭിഗീഷുതന അപകം ചെയ്വാന് 
അവനുഭയ അപായം [ല്ഘോഷില്ലു പ്രേമ ഹനിപ്പിത്ി. 
റിയ ണ്ഡേപേനതനക്ഷേ ഉം പരരിി്പാനായ്. 
ണ്ഡേകമ്മികത്തില് ചെന്നേവണ്ണം ചേ്സിചചാലുമമയും, അങ്ജനെ 
തരായവന്ദമെ പുതരകളതാമിദദ്യം, സ്വമുമിപറ ഓന് കൊ 
ലന് നിനയമ മഴിപിഇ കൊണ്ടാല് ഷം മല് ചൊല്ലി. 
(അന മക്ളി്ലാക്കോല് കലത്തിലമ്മജേത്ത വാിപ്പിതു. ഇവ 
(ലട കതമത്തിനായ്* പോയ് പരടട മകമമനത്തമമപ്പനുമെ 

കം ൮൭. 
നി 
09% യന, (എ പല്ലിലും യാള് എനം 
ര ചചിച്ചകളില് ഇല. 
ന ലും ലായം മി രാം, 
വം ബത്ത്, സവ മാള് ന്ന മം മാനക്കളില് 

തം മുകള കിം തരകോവില്ക്കം! 
[11 7154 
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(ജയം വാഴീപ്പിതു. ഇന ചെയ്താല് ഒഴ്ഡോപേയതന്മാര് ധി 
/ഗീജയചിനജേ പുതുപതുന്പാരയും അദാവമ്മപ്പര്. 

സ്ത്രപനുതാന് ഫത്വ ബദ്ധം വം ഭൂമിഭവയപുതം 
രാൻ അഭിമന്യു, ത്സയോഖവിഗനം മണ്ഡലം അരം. 
വംയോത്തിഷ്തേ. ഭയ ചസ്യമോത്യ സ്വഭൂമിം- 
യ്ത തേ ചായേം മണ്ഡലമാശ്രയ്തേ. 
വയം വ രാജ്യം, പ്രണേോന് വാസ്യമികന്യര്ന്. 

യുവനൊു വിഭിഗീയ ണ്ോപനതനാമ ക്ഷൊല്വിതും കെ 
ഭൂവിമം ചെയ്തു അവരളൂടയ പത്രങ്ങളും, ഭൂമിയും ഭഡ്യമം കം 
ഖാന് നിനൈപ്പോനം അവനോട ഉ്ിശ്നാമയി എലം ഭമേമണ്ഡ 
ലവും അവന്മേല് പരട ക്ഷം, വിഭിഗീ പവിന അമാ്യന്മാജം 
(തനന ഭൂമികട്ടില് കമ്മനിയുമതരായിരിക്കമപളയ ഇവനൈമയപ്പെടട 
ശി മദ്ഡേലങ്ക ജയിപ്പര്, ആന്റിയെ തങ ഭട്യം 
പാണ്ട കൊദംവിതു താം അവമനകക്കാല്വാന് നി പ്പി താന് 
(൫൯൨൮ ചെയ്വാര്ര്, ആകിന്റമയാല് ഉപനതന്മാടൈ ക്ഷാന്വിതും 
കട്ടിയും ചെയ്തു ഭൂ്യാടികള പറിക്ഷമതൊഴിപിക. 

കമ. 

സ്വമി ച രാജോ. 
സ്സ്തുംല് സംമ"നാനുപംലിത 
ഭവന്ത്യനുഗുണം രംഞ്ചോ 
പുരപേ്രോനുവര്തിന. 



90 പ്രക. ്ഡോപനായിവ്വത്ം. ചട 

പോളവിതു:__ോലാഷും ഭൂമി ലാദിന്, ലിജിഗീഷു 
കൊടുത്തു അവനിമെടപ്പറവ ഭൂമി* പാഴിന്റവരളൂം സാമംകൊണ്ടു 
(ആനുപാലിക്കപ്പേടാല് അനുമുന്നതമായി പിിമീയവിനുടയ മക്കം 
മക്കള എല്ലാം അനുവദിടിപ്പര് 

[പരിനറാധധ്യയേമം ഭസ്ഡേപേതായി്വത്തമകിന്റ 
സൂത്രം മടിത്ഞിതു] 

 വരിടപ്പുംളി . 
നി 



പ്രക. 122--123. സന്ധി കമ്മ 
സന്ധിമോക്ഷശ്ച. 

[1. സന്ധികമ്മ.] 

ശമ സന്ധി സമാധിരിത്യേകോത്ഥു. രാജ്ഞാം 
വിശ്വാസോപശമഃ ശമഃ സന്ധി സമാജിരിതി. 

സന്ധികമമോധിയ സുതം. സന്ധിയുടയ കര്മ്മാമയിതു, 
(പാഭികൊണ്ടു സന്ധിയടയ ദൂഡീകടണം, അമ ചൊളിന്റിതെ 
വിളി സതാം, സംബന്ധമാവി.-പണബന്ധം സന്ധി എന്വ 
കീടം ചണ്ീ ഇ. സന്ധി ചെയ്താലും അതിന്നു ദൂഡധീകരണം ചെയ്യക്കോല് 
അമൃതമേ യ __എന്റിരിപ്പോണ് ദൂഡികടണം ചൊല്ലിന്റിത 
ലി സംബന്ധം, 

(മന് [സന്ധിയെന്ി& സമാജി ഐന്ഡം ഒന് പെ 
രിം, തനി സന്ധിക്കു ദ്ൂീകരണോടവിൈച്ചെഴ്ലുവിള 

ജമ 1. 
ച 20.൭. 
നി 
ലെ ചെയ ഫലം ടി. ച വേം 
9. മളകകളില് ബു 
നകം 



95-09 പ്രമം സന്ധിം, സ്ധിോക്ഷങ്ച. കൂന 
ട്ട വിശു. വിശേഷമമവിതു._-ാജങ്ങളുയേ ലിശ്വം 
സോപ്പഗമം ശമമവിതു ഐന്റവാവം കൃരയുശക്കില് നഭനഹുഷരമി 
ജാക്കും വാങ് മാത്ര്തിലേ “നമമിലോഭനറി ല് ചൊല്ലിചചെയ്ു 
സ്ധ ജേ പിഴ ഇന്റിഭയ ഇടികകമും ശുമമാഡിളും 

“സത്യം ശപഥോ വ ചല സന്ധി. പ്രതിഭ പ്രതി. 
ഗ്രഹോ വാ സ്ഥാവര ഇത്യോഴ്ടും 
നേതി കല്യ, സത്യം ശപഥം വര പരതേഹ ച 

സ്ഥാവര സന്ധിം, ഇഫ ഏവ പ്രതി പ്രതി 
ഗ്രോ വഠ ബലാപേക്ഷ, 

സന്ധിയും സമധിയും ചെ്ജില്ിതു:_-സത്യംകൊണ്ടും പ 
രമൊണ്ടം സന്തു സുന്ധിയപിതു. അതു ചലമാപിു 
മോള് സമാധിജപിതു പ്രതിഭലം പ്രതിധഫമം ഒണ്ട്] 
ചയത. പ്രതിഭവാധിയ പ്രണിടമാ*; പ്രതിഷമാവിതു 

ശിലാ ചോളി ൫൦ ലളി 
ക്യ 09. 
മം. മര്: എന്ന (൪ (ക, ണോ ഘളാകിം "തദ 

അവിക യി സമ വ്തി. 
വ യാന നി്തില് സസി ഡിവകഷ അളക“ & ര തപുേഡ്രോഗം 



കള ജിയ 1 ഡ്മാണ്യളു 

കച്ചി വക്കമതു. ഇഷിണ്ടും സമി ആവിതു. ഇത സ്ഥാവരം 
എന് ജാര് ചെല്ലുലിതുര് 

4 വെന് കരല്യന് പരം. സത്്യശപ്കളും" സ്ഥാവടേ 
ഭനാന്ദേത്തിന്നും ലാന്മത്തില് സത്്യലംഘനതതോല് നക 
രരം, ഇത്ജള്തും ലോകമ വ്യയവാക്കേമനല്ലേന്വ് തോന്വം 
പ്രതിഭൂധ്ധതിധപ മെ ഉപപേക്ിച്കാല് ഇത്ജയമ്തു വിശ്വസേമ 
ഭിയം ഏവമ, അത്തയുമ്ല, പ്രതി ബചവാനേമായി, കൈ 
ചിറ മവച്ഛവന് സ്റ്േഗപത്േമുമാജിരിക്കില് ഇതിന്നു ഉട്പുളളിയം 
അല്ലയാാല് ഉല്ല. ആകി൯റമയാല് സത്യയശപഥമം [ഥാ 
തമോ എന്൨ കയ പജം. ഏന്റിലണ്ണം ശമം, സന്ധി, 
സമാധി ഏന്റി്മുര്റ്റിയ ലക്ഷം മെല്ല 

യവം പക്ക ൦6. 

7 ര 6. 
യും 

ദ, ഇ (നില. ചിട (ജന്, ഷം സിപി 
വ്വക്കാ ലല ടിയിലം വന. 

കി അജി ടത ജയാനേലം മത്തു വരനന ജയ? നോക്ക 

നിലകം സഭ്യപ്കം ഇഴ്ിലും പര്ിലും പേ 
പിപി ഫില പോകി നാം 

രം ളടളില് പം ഡിയു 
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സംഗിത സ്ത" ജതി സത്യസന്ധാഃ പൂ രാ-. 
ജനഃ സത്യേന സന്ദധിരേ. 

തസ്ധ്യാതിക്രമേ ശപഥേന അശ്്യംദകംസിതാംപ്രാക. 
ലേഷ്ട്േഫസ്തിസ്ലന്ധംംശവപ്പഷ്രഥോപത്ധംശസ്രരത്തം 
ബീജംഗന്ധ,രസ൩സവര്ണംഹിരണ്പ്യാലേരിരേ.. 
ഹന്യരേതാനി ത്യജേയുഷ്ചൈനും യ॥ ശപഥമതികര- 
ഭമരിെ ഇതി. 

സത്യശപഥപ്രതിരപ്രതി 7 ധങ്ങലടയ ലക്ഷണം ചൊല്ലില് 
രിള. അ തമ്മിലൊേറ് കന്. ല്ലി* സത്യസന്ധ യെട 
പരരയ മജോക്ഷും സത്വ്യകൊണ്ടു സന്ധുചയ്കിു. 

ൂഗഭോഷത്താല് സത്യം ലംഘിക്കത്തുടങ്കിപ്പിന്നെ ശപഥം 
(ക്ട സസ്യ ഇട ളള പോക്ക, ശപി ചെയ്ുമാറം 
ചി തീം നീർ, വിളഭൂമി, മതില് ടിക, അയഭകഴുള്ളം കതില 
പുഷ്യ ഒേര്മ്തടടം ആയുധം, തനം, തെര ഗയ നെയ് 
പൊന്, വെമുമി ചെമ്പു എന്റിജൊതികഥം തൊട്ടെ ചൂഴ്വവിതു, 

ര ലോര് ചോള 0. ലെ ഘെ 20. (൪: ഉപ 
൫ പ്ര മരി കരയിരായിയം പ്രിയേ? എനാണ് 

ര മി, ബിന രം 
ഭും ചെം ഴി. ചൂ ചൂടില് ചൂല് (ചൂള 

ണം ബൂം 10 അ ലിം പു (ചൂള)... ബെ 
പം ആശ്രയി ഉ ചൂ എന്നം സമയം നര്കാം പാളം 
ക വ രിന, പഴ ഗരദങ്ങളിള് ഡോം ചേകതളു ട്ല 
ക കില് ചൂട എനനാരിടിജുണടം മം 
പിക പോകി മി രൂപ മാഷില് നാല്ില് വാതം 
ളം കായ ര. കില ഉറി പകം കൂടല് രസില 
ത (ച) വന കൂിജുന്ം 

0 സർ ഇഡി അത മ ഒ ടിയിധം “ചും എ ക 
നി വ. പോക 



അ ഘാഡ്ഗണ്ചുട] രാ ടാ 

ചൂളമാറയിതു_ ഇച്ച അഗ്്യാടികറം കൊല്ിമയ രോഷ 
ടിക ജ്ല്യാിഇു* ലളുസ ലൂഴുരിന് ന്നു! എന്൨. ശപഥം 
ചെയ് പിള 

ശപഥാതിക്ൂ 
പ്രാതിഭാവ്യബന്ധം പ്രതി. തസ്തിന് യഃ പരവ... 
ഗ്രഹസമത്ഥാന് പ്രതിഭൂവോ ഗ്ൃഹ?ണാമിം, സേല്്തിസ- 
സ്ഥത്തേ. വിപരിതേ്്തിസന്ധിയതേ. 

തും തപസ്വിനാം മുഖ്യനും വ 

.ബന്ധുമഖ്യപ്രഗരഹഃ പ്രതിഗ്രഹഃ. തസ്ത്രില് യോ യം 
കാര്യം ഭൂഷ്യാപത്യം വം ഒദതി, സേ്തിസന്ധ്തേ. 
ിപരിരേ്തിസന്ധിയതേ പ്രതീഗ്രഹരഫണവിശവ. 
സസ്യ ഹി പര ചഛിമേഷു നിരപേക്ഷ പ്രഫരതി. 

ശലിംലം പുരുഘോഷവിമേലും ശപഥം അതികൂമികത്തു 
കകിയട്തു, മൊത്തുകളരോയും തപ്സ്വികളായം [മമ]! മുഖ്യ 
ആാന് പുണൈക്കൊള്ള മു പ്രതിഭവിു. അതിനില് വന 
അവി, അരമ്താതു ചെയ്കുത്തേവരെള നിഗാഷിപ്പന് സമത്ാഭായ 
ക വരമളല്പുണകൊളുളിനേറോന്ം അവന് ചതിക്കിനേറാ൯; ഡിപി 
(൫൯ ചതി പരഭിരാന് 

തിഗുംമാവിതു._.പനടയ ബസ്യുഭയയാമെ[കിക്ഷച്ചിറ 
കൊള്ളമതു. അതിനി ധാവഭനാജത്തന് ഷ്യയമോയൊ്മേ അമാത്യയ 

ണം ന. 
രം ടിടി 
രം ചചചുളില് പമ 
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താന് ൂമ്യനായെക്ള കമനത്താന് [ഒടികല്ലിറ പ്പോ, 
അലന് ചതിക്കിന്േറാന്ടു പിപരീതന് ചതിപടിന്േറാന്. അവന് 
ചതിക്കിന്റവാടക്ങനെ എന്റാന് *കല്ചിറകോടണ്ട് നന്. 
ിവസില്ലിരിന്റവന് ക്ഷിതി? പ്രാപിച്ചു നിഭപേക്ഷനായ്വ 
പ്രഫിക്ഷമാറാിട്ട 

അപത്യസമാധ തു._കന്യാപുതരഭാനേ ഒഭല് തു കമ്യ 
കതിസന്ധത്തേ, കന്യാ ഹ്യദായാടാ പരേഷമേവ-. 
ഥായ ക്ലേശയേ ച, വിപരിതഃ പത്ര, 

പ്രതരയോരപി ജാത്യം പ്രാജ്ഞം ശൂരം കൃതാസ്ത്ര 
പ്രത്രം വം ഭാതി, സോതീസന്ധീയതേ. വിപരി 
അന്ധത്തേ. ജാത്യാജോത്യോ ഫി ലുപ്പൂഭയോസേന്ത്ാന... 
തവ" ആതുധാതും ശ്രേയാന്. പ്രാജഞ്ഞാട* അപ്പാടേ 
ന്്രശക്തിലോപാല്, ശുരാദോ അശ്ൂര ഉത്സാഹശക്തി 
ലേപോല്. കൃതാ്്രാദ* അകൃതാസ്്ര പ്രഫര്തയ്യസം 
പരല്ലോപോർ ഏകപ്ത്രാട” അനേകപ്പത്രേം നിരപേം 
ക്ഷതവാല്., 

(തി. 

ക്കളെ മമച്ഛിറ വെക്കമമട്തു മക െപ്പിതോ മകനെ 
പ്പി എന്നു േടിക്കിന്റവന്!! [മക ഭപ്പിള]2, എന്തി 

0. അയ 
0 ്രിഗമാതിപക്ഷതാരി നം മന് ക മാമുക്ക 

്യകരള് അവില് പട് രിപ. 
ഖം പ്രി 

ിഖിലി നല ച 

കാ 



കമ ഭഷാകലിയം [ജാ ഷഡി 

സെന് രാല് മ[കാഴ]ികഷ യം കെപ്പടാ ഇനി 20. പിറക്ഷ കം 
ഭേണും. തമപ്പേനായ ധനാഭിപഴിമേല് േശപ്പടപ്പിും ചെയ്യും. 
പനാകില് ഇതിന [ലിപി], ആകിന്റമധാല്* പുതുനൈ 
വൈക്ഷേതില് ൪ പുത്രി വൈക്കമതു ൯൮൪ 
പതന കാടുക്കമെ്ും, സമാനജാതിയന്മംം ലിജാതീയന 

മേട ഭയ്യ കൊടക്കമലേന് ലതിപടിന്േറാന. പ്രജ്ഞനും 
അപ്പം മമേനുമാമള്തും പ്രജ്ഞ കോടുക്കമവന്. ചതിപടി 
(൯ റാന്. ശനം അശുനനേമമടത്തു രോ കൊടകഷമപന് ചതിപരി 
ഭ൯൨0൯% ൃരാസ്്രനും അൂരാസ്രനമാമെട്തു ശൂതാസ്്രനെ കൊടുക്ക 
(വന് ലതിപ്പടിനററാന്. ജാത്യനും അജാര്യനുമാമത്ത" അജാര്യ 
(ന രക്ഷതു ന൯൮. ജ്യ വെല്ചരന് അവന്നു പിഴ വരില് 
ജ്യ വാദംവോജമിന്റി സന്താനലുമില്ലജാം!4, പ്രൈനില്കട്ടില് 
അപ്രാമയ “*ന൯൮. അവന്നു മന്ത്രശകി ഇല്ലയാകിന്റമയമേ. 
കരനില്കുട്ടില് അശു വൈക്കമതു നന്. അവന്ദ ഉത്സ 
കരി ഇയകില്രമയോല്ം കൃതാസ്റ്രനക്കട്ടില് അകരാസ്ത്രൈ 

വൾ വം 
തില് കള് 

ന വിഡി 

1. പട ിട്ിിളുെ 

19 കിളച്ചു രൂപം 
2 മമിനളണ്ാഡില; സമതി വ 
൭ കള ന് അയോ, 



12-15. പ്രമം സിക, സന്ധിമോക്ഷഷ്ധം കട 

വെക്കു നിവ്, അവന്നു പ്രലാജി ടൂ ഉളയാകിന്റമ 
ജല്. തന്നേ മകി? വെക്ഷമതില് കാട്ടില് പ മക്ഷളടയവ 
തോതു മകനൈ മെവക്കമയതു ൯൨. അവന്നു പിഴി ഖഭിലും മറ൪ ചില 
ളദോകിന് മയ." 

ഭത്രയപ്രാജമയേഃ ജാത്യമപ്രാജ്മം ഐശ്വായിഡ-- 
കൃതിരനുവത്തരേ, പ്രാജമ്മേമജാത്യം മന്ത്രാധികാര. 
യ്്രികാരേപി വൃദ്ധസംയോശാര് ജാത്യക പരാജ. 
കതിസസ്ധത്തേ 

പ്രായോ പ്രാഅമമശുരം മതികര് മണം 
ഭയോോ/ജവ്മതേ, ശ്ുരമപ്രാ്മം വിശ്രമാധികാരും 
ിക്രമാധികരേചി ഗാസ്ത്ിനമിവ മുബ്ലേകഴ പ്രാ 
(്രമതീസന്ധത്തേ. 
രകതാസ്തരയംഃ ഗ്രരക്താസ്റ്രം വികരവ്യേവസം.. 

യോ നവര. കൃതാസ്്രമ്രരം ലക്ഷലംഭാധികാര. 
ക്ഷലംഭോധികാരേപി സ്ധൊയ്യപ്രതിപത്ത്യസംമോ.. 
ഷൈ ഗ്ര കൃതായ്ത്രമതീസന്ധത്തേ. 

ഇയും ്രഞനമാമടത്തു, ജത്യയന് അപ്രമേനേയാകിലും 
(അവന പ്ര്ശ്ി ഉണ്ടായ ഇടിക്കും. പ്രജന് അാത്യയനാകിലും 
ന്്രശമങി ഭണ്ടായിരിക്കം. മന്ത്രശക്തി അജായ്യനഭയനാകിലും 16 

ൽ അനം ലം (മ 
19. പ്രഗ്യ (രഹ ഗു എന ജീവകം 



ക്ക ഭാഷാകഷലിയം 109 അാഡശുണ്യ] 

പ്രശകതി ഉുേനായിന്ന ടാത്യേന് വൃമോസംയോഗവദിമേല് പ്രജ്ഞ 
നൈ അതിശയിക്കും!" എന്റവാവ*, പ്രഭണയാവിതു വൃഭസഭയോഗ 
പിന് ചെയ്തുകൊളോ ാതി 6. അരാകില്റമയടല് ജാര്യയന് 
്ലൂന് ടയ അവനെ ക്കെള. 

പ്രൈ ശന്േമാമത്തു, പ്രാഞന് അഗൂനോകിലും ബുഭി 
മളിമേല് അന്ന മന്ത്രശകരിക്രിയായോഗമൊണ്ടായിടിക്കം 
(കൂണ് അല്രിജഞനായിരുന്നവനു ഉസസോശകടി ഒണ്ടാമിടിക്കിലും, 
ആനമയെ വേടന് കൊല്വോമെക്കേണക്കെ!? പ്രാജങന് ശൈ 
അതിശയിക്കും. ആകിന്റമമാല് പ്രഞചതില്ക്കട്ടില് ശമന 
ഭവകമളു! നവം 

ശൂന്യം കൃസ്തരനമാമെട്ജേ ദൂൂന് കൃതാസ്തരനായിികകും. 
കരമല്യവസ്ഥയമമോണ്ടായിി കം. ഉതാസ്്ര്ടോമമവന്ന ലക്ഷലാരാ 
(്ികാംമമൊണ്ടു ര റമാവ ലാമ പി്യാതെ ഐയും. ലക്ജലാമാധി 
കാമേ അവനൊണ്ടോകിചും സ്വൈജയിം പ്രതിപത്തി, അസദി 
എന്റിവുകൊണ്ട ശൂ ഉരായ്ത്രനെ അതിശയിക്കും. ആകിന്റമ 
(ജന് ൃതാ്ത്ുനമടട്ടില് ശൂ നസ. 

ലയര് എര ൮10. 
ന വങമേ 0. 
കളം ൮൬ 
(0 ജല്യൻ സമോ ഭയാധികായിയയ്ിലും പ്ര 

ളി 
0 ലോകാ വഷിച്ിജാവു നമാ രപ 
വം വര് 

യവം മലപ 
ലാമിക എന്നാ മ അളം 

ലം വരെ ഭവജുമ റം ഷം 



സാഡികഷം സസ്ധിമോഷഷ കൂട 

ബഫ്വേകപുത്രയോര് ബഹുപത ഏകം ഒത്ത്വാ ശേഷം 
വൃ്തിസ്ത്ല സന്ധികതിക്രാമതി! നേതര 

പ്രത്ൂസന്സ്വഭാനേ സന്ധിശ്ചേല് പുതുഫലതോ വി. 
ശേഷി, സമഫലയോ ശക്തപ്രജനനതോ വിശേഷ. 
ശക്തപ്രജനനയോരപ്യപസ്ഥീതപ്രജനനതോ വിശേഷ. 

ശക്തികത്യേകപുത്രേ ഇ ലുപ്പയോരിപത്തിരത്മോന.. 
കാദധ്യാല്ം, ന ചൈകപ്തരമിതി, 

ബുപ്യതരനും ഏകചുതനമാഭമയും ബദാപുതരനായദന് 
ത്തനെ വച്ചാല് പിന്നെ ശേോഷിച്ചവരമള ആയ്യില്ലു സന്ധിക്കു 
രിമാ യ്യും. ഏകപതക അതുരിത് 4 പുരരസലിസ്വം ക 
ല്കില്റമയാര. 

രവം" ഏകപുതരഭാവിതും ചെയ്ത മ്മ മക്കള ല്ല 
സദ്ു വയ്യൂേോ പുരരഫചപഴിമല് ഏന്റ, മന്ത മകന്ളവാ 
കില് മകനൈ കൊടക്കവും പറവ. അവനുക്കു' പിഴ വരില് മകന് 

കൈക്കൊണ്ട മാജ വാലംഭമവടിപ്രായം?. ഇടിപ്ടയ 
ംം മക്ളുളഭാകില് ശക്തപ്രജ[നത]ിന് നല്ല ഏന് 
പൂരോല്പാടയസാമതില്യമയന് നല്ലന്. അവെ വെക്ഷലാകം 
ഇതവര് മക്കാം പ്രത്രോല്പാമനെസാമത്ല്യമൊണ്ടാകില് ഇപസ്ഥിത 

കം ൮.0. 
ടെ 
നി 
ലം കര് തരള അമു വാലു 
ചം അന്നോ മകന്; ആനര്കാൻ കെ.ഇ നി ലവി 

അമ കില് ഇതി പരദ്ാവരല 



ക്ട ഭാഷാ 10. ഷഡ്ഥണ്യള 

ഭരപന്ജയമ്മേവന് ഇല്ലം എനന്റപാ ആസന്നമായിന്ന പ്രജനന 
സാമതില്യമുഭയന് ജല്ലന്. 

പുഴത്രാല്പാെസാമതില്മുയെ മകന് ത്തന ആകില് 
(തഃ പുഴയാന്പത്തി ജ്യ ൭൯൨ തോവകിക, കടെ ഒഴിഞ്ഞു 
,അമേന്ടിക്ല്ിറ വെക്കു. 

സന്ധികമ്മമാകിന്റ സൂത്രം മുടിങ്ചിതു. 

2. സന്ധിമോക്ഷം.] 

അഭയ ച്പിയമനേ! സമാധിമോക്ഷം കരേയേല്. 
കമരോസന്നാൻ സത്രിണ॥ കാതശില്ലിവ്യഞ്ജനാൻ കര്. 

ണോ കവ സുരങഞയാ രാരവുപങ്ധയേയിത്വാട 
കരമരേമപഹരേയുട. നുടംനര്ത്തകംഗായയംവകേംവാഗ" 
ജീവനംകശീലവം്ലവകം സരിക വഠ പൂര്വപ്രണി-. 
ഫിതാഭ പരരപതിഷ്േരന്. തേ കമാരം പരംപരയോ.. 
പരതിഷ്േരന്. തേഷാം അനിയതകാലപ്രവേശസ്ഥാന.. 
തിര്ശതനനോനി സ്ഥപേയേരി, തരുസ്തരച്യത്ജനോ വ 
രാള പ്രതിഷ്ട. 

ന്ധി ഏഷ്ചിതു സ്തരം സന്ധി എന്ഡി ഉപ 
പരമം 7 [എച്ചി ഇരുന്നവൈല്ചെഡ്ലിന്റിതു, അവനൈല്ചിന 

ര ചയിള 9. 
രം ളില്; എറ ഇയിടെ ചേത പോ യില് ബിം 

ലകാണ്ട്. 
ര ക കളി. 



122198, പ്രക. സന്ധിക്ം, സന്ധിമോക്ഷധം 52 
(ജിമതിന് റ പാങ്കി്ക്ഷുളളമാവ ചൊല്ലിന്റിതെമ്പിതു സ്ൂയ്രാരിം. 
സഞ്ചേ്ധമായിു._.മന്നം സന്ധി ദൂഡീകടിക്കമാവ ചെല്ലീതു. 
പ്പം സന്ധിമോക്ഷം ചൊല്ലി ന്റിതെയിതു സംജ്ധം. 

സന്ധിപഴിമേല് ഉപ്ചിതശകതിേനോടിജന്നവവ സമാധി 
മോക്ഷം ചെയിതു. സമാധി ആവിതു [ഒല|കല്ിറ ഇജന്നവന്. 

(അവന് പോതമേ മപപയേടമായിതു-.[ഭ[കച്ചിറകമാനേരികത്ത 
കാജവ്യ്ജെനാഷികി്ന പുഷ പാന് അക്യുി "ലാലു! ജേ 
പ്രത ഇ കൊണ്ടുപോയ് കഴിചു നയം, നമ്മകായയ 
(ാജേകരായും, വകൈടായുഴിര്യ വാഗ ജീവനദായുംി, കശിലവേയുമില്ം 

൪ പോരാ 0. 
ന 
കളു വാ്രുമുട ൩ (ലം ിലാകകപോലെ ടെ 
ബ്ിയക്കള് പട പ എത്താ വിവാ 

ക മി കക. “യേയും ജം 
ത്ന 

ുഡചികിലിേള് ഉപചികകതികാരാടിര 
വക എന്ന പര്ച്ചുകളില്. 

ക. ഇയു ഭാഭാ അത്ത. സമാസം രോക്ഷം 
മക് 
മ കികുകി (കിഡു ധി 

രിക 
കം വായയിലും 
മ, കപ ഭിഡിജുസധര്ം 



കള ഭാഷാകടലിയം [അ ഷാസ്ധണ്ചി 

[ദ്വ തോല്പ കഞ്ജ്(മുഖര, കൊട്ടുമവര, മറ 
ധിജവ്ല്ലാം പ്രസിാര്] 0 എന്റിവർ് ആയും] പിിശീ 
ഷുപ്പിനാല് പ്രയുതരായ* ചെന്. മകച്ഛിറകൊണ്ട ഭാജാവിരൈ 
ക്ഴവകവിയു. അവരം തജ വിഭ്യകൊണ്ടു ജാവിനൈയും അമാ 
ത്യം പ്രീതിപ്പടത്ത പരദ്ധഭാവഴിമേയി* [ഭലികച്ഛിറ ഇന്ന കമ 
നൈയ്തു അവി ്?!, അന്ത കമാരനദം പ്രീതിപ്പട്ട ഏല്ലാ കാലത്തും 
എല്ലം ദേശത്തും തമന്നക്കാണണ്മാന് അവരധംക്ക പുകവും പപ്പട 
കമാ ചെയ്ത കൊദഃവിു, അനന്തരം നടികള രൂപം 
തക്ക ചെയ്കകൊണ്ടു നടാളികറം പപ്പട പോകിന്റതായ് പോിതു. 

തന്ത രൂപാജീവാാഷ്ാവ്ുഞ്ജേയാശ്ച വ്യാഖ്യതോഴം 
തേഷാം വാ ുട്രാണ്ഡഫോലരം ഗ്രഹീത്വാ നിര്ശ. 

ച്ഛ. 

൪ പരവർ, ആ വരി. 0. 

ന യഹ നവം. ചോ സിലു 
ത്തു നരി ടിജോ നലം കാം പവ ഖാഗരക്ക എഴ ഭയ 
0. 0 ടൽ പള, വാ പയ വന “ചവ ത് മൂ സദികൾ കയാ; ഇയാ കാമം ടവര് ളാണ് അ പിസ 
9, "സികള് മതു കുള. ഭാ രിക! 
യ പക്കല് ഇളം 
0. അനിക വേവുക, ലി യൂയം ഴം ഉല്. അം ര് ൩൨൭. 
0, ലയം പോകാം ജള സമം കാക 



92-32 പ്ര. സിക, സധിമോക്ഷശ്വം എള 

സൂരോരാളികം സ്സ്റാപേകം സംവഹേകരസ്തരകം കല്ലകം ജു 
സംയഭകേടകപരിചാരകൈ വര ഭൂവ്യവസ്തരഭണ്ഡഫേലാ 
ശരയനാസേസംഭമോഗൈര് നിഗ്രിയേത. 

പരരിച്ചാരകച്ഛദ*മനം വര കിഞ്ചിരേപവേലായാം. 
ആദായ ന്ദിര്ശല്ലേല്. സുരങ*ഗാമഖേനു വം നിശോ._ 
പ്രഫാരേണ. തോയാശയേ വാ വാരണം യോഗമാതി.. 
ഷ്സരി. 

വൈദേഹക്യഞ്ജനാ വാ പക്വഠന്നേഫലവ്യവഹാരേ._. 
ണരരക്ഷിഷ രസമവചാരയേയു. 

ഇധണ്ണമേ രൂപാജീവാധ്യത്ജനതായും* ജ്ാഡ്യഞ്ജനനായു 
എയപ്ടപോമാറ കഴ്ടുകൊംകം 

ആന്റിയെ നടികം ശൂത്താടി മുടിഞ്ാല് അവ്യ 
മ ഉടക്ക് എന്. ൭൯൨ ലുമന്നപോകിന്റിതായ് പോയ് 
,അണികലി4 മിടയ്പോം പുമന്നേപോലിതു.* 

ൽ കി ക സല 

5, ലേയേഷം മി്ചവ 
ലം (രമാ) 
വ ബയര് 

9 ലാമയെ ളി. ബല അകരുടഷോ എനനറി്ുകം 
യി ആടി കസായി അനു 
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അനിയ സൂദനായും, ആികനായുപ, സ്്പപേകനായുധറ, 
(സവദകനായും ആസ്്രര്കനായുംകള്യുകല്-കാധിതി യും, 
പ്രസാധകനായും, ഉകേപപരിപഭിചേകനായും കാളി പുരുഷ 
(ത്ങളുടയ ദവ, വസ്ത്രം, ഭാണ്ഡം തേന്റിവു ഇടവാന്മൊമള പേഴ* 
ഫിചിട്ടതാന്ം, ഇടികകംോജികിട്ടതാന്, പൊടിങ്തുകൊണ്ടു പോയ്: 
താന് കടമ്തുവിതു. 

ച്ഛാല്ലിയവരളുടയ കയാല് ത്േ്ചില് കളയല്പോകിന്റതാക്കി, 
െല്ിലിലയും കൊണ്ടു ഉജമ്ിരിച്ചറിയൊല്ുത്ത കലേത്തു പോവിതു. 
(അന്റിയെ ചല് അക വലു പുറടപ്പടമിടം േളിടപ്പെടാതെ വെല്ലു, 
(രതം പിജമസ്ഥനമ്യ 1, 'ഇനറിട; സ്രീശികടെളക്ക 

രം പേട 20.0. 
കം 

൩ കള്ിളവരം 
0൭ മക 

ലിവ, 
൨. കം പേര് ഷം 00 [ജില (൫... (ടിജി ലമുച്ം എന്ര്ാട്കരാഴും പേട ഏന് പ്ര അ നം ക എനിക പിള പ ജം സ ന്യം 14. 1കളിക പുലി നാ 8 അവര് 
നത്തു 
9. ലം ക്ിജുണവരം 
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,അയെള്ളൂം, അമല നിലയ വെന്വ നിവത്തി, സുത ഗാമേഖത്തില് ഉപ 
ഫാ? ലെയ സുഭംശമമപത്തുടേ പൊയ് പപപിതു. ആന്റിയെ 
പചിതാമയാമേള് ആററിലാക, സസ്സ്സിലകം കളിപ്പാന് പോമവന് 
രണം യോഗി മലയ് പിതു ന്റപദദ, ഉതളിക*കോണ്ടിതാന് 
(ഉടയ കൊണ്ടുതാന് തലമ വേച്ചു നീർ പുകത്തേവാവ ചെയു 
രീത പെയ് പോിതു. 

,അന്റ് [യെ ലൈഫെകഡ്യ്ജനഠ]ഭ? പുരുഷള് ലി 
ഗീഷയലിനാല് പ്രയുക്തഭായിരനനവം അപ്പും ഫലങ്ങളും പരന 
്ിറ൨ തേവഘണ്ണും ആക്കി പോാനാട വിഷമിടട ലല്ലു ഭക്ഷിപുത 
(ഷള് മോംഭില്ുവമ്റ പോയേ പോവിതു. 

ദവതേപേഫാരേശ്രദ്ധേപ്രഹവണനിമിത്തം ആര. 
ദിഷ മന്നയോഗേയുക്തം അന്നപാനരസം വാ പ്രയുജ്യാ-- 

പരമല്ഛേല്. ആരക്ഷകപ്രോത്സാഹനേന ൮൪. 

ന വ 

പ്രക 
ജുമ പപ്സ്. വെ 
പോകു കോ ലും മൂ മൂകം എനാണ് രി സസി 

ന ക 

വാരു വേഷ ജരിലുയര്. ജയിലും പകപ്പേകളില് 
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നാധരകംകശീലവംചികിത്സകയാപയപികവ്യഞ്ജനാ വാ 
തരാ സമൃധഗ്ൃഹാണ്യാടീപയേയുഃ, (ആരക്ഷിണാം 
വൈദേഹകവ്യഞ്ജനാ വാ പരണ്യസംസ്ഥാമാഭീപയേയും. 

അനു ശരീരം നിക്ഷിപ്യ സ്വാഗ്രഹമാടീപയേര 
അനുപ്പാതയോല്., തതഃ സന്ധിച്ഛേഖതസുരജ?ഗം-. 
ഭിരപശച്ഛേല്. 

,അ൯റിയേ ഭവാന് ശ്രാജാംതാന് [പണി], 
ശേഷിച്ചു അന്നപാനേസെങ്ങാം മടിക്വണ്ണമൊള്ള, ഒരഷധങ്ങാം കൂടി 
ക്ഷിപുതുഷനാജ്8 കൊടടത്തും അവദോം മടിചചപ്പോണ് ചോവിതു 
അവരെ, ബരഫണഭാഭില്* ഭിം ഭക്ടിപുജഷടൈ പ്രോശ്ഡാ 
ഫിപ്പിലയു അങ്ങ പുക്ഷ വ 0ിഷമാ ചൊല്ലി അവോ 
പ്പോധിതു. 

അന്റിയെ വിഭിഗിചുപ്രയുമതരയെള്േ പുരു, നാരി 
യും, കശിലവനായുംം ലികിദ്സകനായും, ജൂപികനായും ഇടക്ക 
പേര ഇട വ്യസിഭാമായോള്മ, ഗുഡങ്ങളില് തീ കൊളുള്തവിളു 
അതു കൊടുപ്പാന് ഭക്ഷിപുരഷര് പേകേഷ്െയ്ല* പോവിതും അന് 
ഭയ ദവഫൈകഡ്യ്നമായുമവരേം അങ്ങാടിയില് തീ കൊളുത്തു 
രിള. അതിന്നു പേകേഷ്്ക് പോിതു. 

പം ചകപ്ുകളിലി്. മിക പ്രായം? (അജു വിട 
ക. ൂല്തില് ഇലി 

ആം 
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അറിയെ മദാ ശലമിട്ട താനിഭിക്കി൯റ ജള" തീ കൊ 
അവി, തമനത്തുമരോതെലിവാനോയ് ക്കൊണ്ട്. അനന്തരം ചുവര് 
ശില തരാന്, ലിലമകള്്റ താനം പേയ കുഴീപിും 

കചേകംഭഭണ്ഡേവ്യഞ്ജനോോ വര രര പ്രതി. 
്യേത. മണ്ഡാജടിലാനാം പ്രവസേനാസ്യനുപ്രവിഘം 
വാ രാത ത്വയഞ്ജനഃ പ്രതിഷ്നേത. വിരൂപവ്യി._ 
കരങ്ങാരണ്യുചരച്ഛ"നൊം അന്ത വാ. പ്രേത. 
ല്യഞ്ജനോ വം ഗൂഡ നിദ്ര. പ്രേതം വ 
ബിവേഷേണാനുധക്ചേല്. 

വനചരവ്യഞ്ജനാശ്ചൈനം അന്തോ പദിശേയം, 
മതോയ്യതോ ശല്ലേല്. ചരണം വ ശക. 
പടൈരപഗല്ലോല്. 

ആസന്നേ ചാനുപഠതേ സത്രം വ ഗ്ൃഹണീയാല്. 
സത്രാഭോവേ ഹിരഞ്ച്യം സവിധം വം ഭക്ഷാജാരും ഉര 
തര പന്ഥാനമത്സയജേല്. തതേലവ/ന്യതോ/പശച്ഛേല്. 

ശൂഹീതോ വ സ്വമാദിരിരനുപാതമതിസന്മ്യാരി, 
രസ്ധവിദ്ധേന വാ പഥ്യനേന. 

ാരുണയോഗാഗ്നിഭഫോഷ വ ശരീരമന്യഭ" ആധയേ 
ശത്രമഭിയുജജീത._'പുത്രോ മേ തവയം ഫര: ഇതി. 

നെ പോലുള്ള ഡു പാഞ്ചി 0. ികമഴികഡന്ി്രിടെ പഴി തി വളം കിവി ഇവകളില് ക ജം പാമ മ കില് സായ ളാ 



1 ജഡ്ഥണ്യ] 
അറിയ കാലഭല്യ്ജനനായ് താന് കയോ 

അമ് താന് ഇഭാ പോയ് കഴിവിതു. കാചഭാപ്യേഞ്ജനനാവോന് 
പും ലിം ലുക്ക, കദോധ്യഞ്ജനനാവോന് നിർ ചുരക്ക 
ഖൻ, ഭാണ്ഡേഭായേജേനനായം പേയ കഴിചിു. ജണ്ഡേ്യ 
ജനവന് അശ്പാടിേണ്ഡങ്ങളളയുടയവന്*%, അന്റിയെ പിജി 
ീഷ്യുകതമൈേ മണ്ഡി പിടന്ന അവ കാണ 
കില് റാജി * പ്പോയി അവ്യ വേഷം തക്ക മച്തകൊണ്ു 
,അവരാം പുറപ്പെട്ട പോകിന്റതായ് പോവിതു, അന്ദിഭയ പേ 
(രികഭികത്തില് ധല്ലില്റ ജോഗം കൊണ്ടു മതര ചെയ്താന് 
ഷ്ടി പ്ണിക്താന്, അണ്്കം! പണ്ണിത്താന് പുറ 
വട പോധിതു അന്റി ്രപുതഷര് ശവം കൊണ്ടുപോകിന്൨. 
താക്കി!കക്കട്ടിക്കൊണ്ട പോിതു. അന്റിഡെ ശവം കൊണ്ടുപോ 

്ീഷറതില് പിഴ മാല്ലവേഷം ചെയ്തു മറ ഇട്ട പോവിതു. 

ഇജോതി ഉപയേകകൊണ്ടു നഗരത്തില്നിന്ു പുറപ്ടാജല് വന 
വയജജേനഭയൊമ പുഷ, ക്ഷിപുതഷര് വിചാഭിക്ുപ്പോശ്യ 

രോഷം 
ക 6. 

0. ഇവ മാഷോ മാലയില്. യ്ിംപോോടി എണ പ്രഭ 
രിക. ത്തിക രസന? ഏന്ന “്രഡാബായ എന്ം പേ 

രം, പിന എന്നാല 
9 ജോിലപ്പോം പ. ലയണല് പുളിച്ചു വിധ ജം ചും ചം "അത ചാടി ബാബ ജം മം 
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വന് പോയ വദിധന്റിയെ മറെറാജ ഴി പേരേ ചൊല്ലയിതും 
ഇവന പോയ പഴിയറിയെ മറെറാരു പ പോധിതു. അനറിയെ 
ചക്രചയോടെ? സമൂഷത്തില് പുക്ഷ പോവിതു. 

നി പോല് പിന്തു വരും ലനം ചാ്തോജി തന്. 
രിക വനസജോമാമയലേള മശത്ടില് ചെന്വ പുക്ഷ കടേ പോ 
ചി. കാടില്ലജകില് ഫിയോന് വിഷമിട്ടമേ ക്ഷേ്യയാതം 
അ ഫീടിബേികിിടടുവെ്ചു “പയിതു. അള പെവക്കിനിലലച 
ന്നെ പോയ ക്ി്ിതു. പരിരന്ന തറേറാല വഴിയേ പേര്കവികു 

(അവ്റിയേം പിടിച്ചുകൊള്ളപ്പടകില് സാമാഭ്ുപഠയകൊണ്ട 
അവ ചതിപ്പിതു. അറിയെ വിഷയുക്തമായിരുന്ന പത്ഥ്യം 
(രയാ അവമതതിററി അവറ്റ ച്താപ്പംണ് പോലിും 

ഇനി കീോചൊന്ന വാഭണയോഗം42, അഗ്നിം, ആരി ചെയു 
ളിച്ചു ഭവി മോ ശരീമിട്ട, വേകിന്റ ഇല്ലത്ത യണ 
ടി അമു ണ്ട 
ലെയ്ു ഏന്തോ കക്ഷാ യെന് ചൊല്ലി പ്ര ഏട. 

നത്തിന്നു കമാഭന് ചത്താനെന്൨ തോന്വമാവ 

കിട ൭. 
രം 6. 
നി 
രല ങള പോവ 

ഷം ത വിക 

യുകി 

രം ജി കോം (കോമും 
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ശോക. 

ഉപാത്തകലുന്നശ്ത്രോ വ 
രായ വിക്രമ രക്ഷിഷ 
ശീഘ്പാതൈ രപസമേട* 
ുഡധപ്രണിഫി തൈഃ സഹ. 

ശാകാാമാിയു-__കളിച്ചിമന്ന ആയുധ മുയ്യം 
ഇടയ മക്കികളള ക്കാന് ശീല അങളായോമുമ യാനങ്ളേറി ഗുഡ 
്രരുഷനമോട ശൂടപ്പായ് കഴിപിതു, ഇവുപായ്* മറെറാടിത്ത 
(ദിരല് അതതായ് കില്. 

പതിവു സന്ധിമോകഷമോകിന്റ 
സമം മിടായി. 

8, ജലയാത്ര മളകടിലു്മേകാണ പകമ്ിയിടിളും ഏലം 
കാണി 



പ്രക. 124--126. മധ്യയമചരിതേോദാസീന 
ചരിതമണ്ഡലചരിതാനി." 

[1. മധ്യയമപരിരം] 
മയമസ്യാത്മാ തൃതീയം പഞ്ചമി ച പ്രകൃതീ പ്രക 

൭9. ഒപിതീയാ ച ചുത്മി ഷഷ്്ി ച വികൃത 
ച്ഛേയം മധ്യമ "ണിയ, വിജികീഷു 
മ്മദ്യമാനദലോമഃ സ്യാല്, ന ചേഴെ അനുഗ്ൃഫണീയാര, 
പ്രകൂത്യനലോമഃ സ്യ 

്യമചരിരമയിയ സയ മധ്യമ നോക്കി വിഭിഗീഷ 
(നാസ്തി പ്രകാ ചൊഴ്ലിനറികതയധിതു സൂതരാത്ഥം. സംബന്ധം. 
രീം അരി മിയനമാര്വിഷയടി* അനുസ്ിഷമാറ പൊലീ. ജപ്പാന് 
മയോ തോടി വിഭിഗിംയ അനുഷ്ികഷമാധ ചെഘ്ിന്റിെന്മിതു 

ഭയമനതന് [.തനേം[2 മുനറാമവനും അമലാമവന്ം പ്രതി 
എന്റിതു" പേട. പ്രകൃതി എന്റവാവപ്രകൃഷ്ണമായ* ഉപകടിക്ഷകമന്റ 
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ഡു പൂതി എന്റവാര വിതഭചേശീലന്. മഴ്യൂമനെന്വ 
പക്ഷണാത്ലാ, വിജിഗീുപിന്നു ആത്മ.തൂതീയ,പഞ്ചമികാംല് 
പ്രമൃതികേന്വം ഖവിതീജാ,ലുതിി.ാഷ്ീപ്രകതികം* പീകൂതിക 
ളന്വം മകം ഇല്ലെന്നേ പ്രതിവികൂതികാം ഇടണ്ടിനെയും 
ഷ്യൂമ൯ അന്ഃഗിപ്്പനോകില് ലിഭിഗീപു മധ്യമന്നു അനലോമനം। 
ടിപ്പി. അന്ധധാഫിയാതൊഴിവോാകില് മധ്യമനിഞ്ഞു രര 
(തരികാംമനലോമനായിതുറി* 

ധ്യമശ്ചേര് വിജിഗിഷോഃ മിത്രം മിത്രദേവി ലിപ"_ 
സേതം മിത്രസ്യാത്മനശ്ച മിയാണ്യ.തഥാപ്യ മഖ്യമാച്ചു 
ഭിരാണി ഭേദയിത്വാ മിതം യായേത. മണ്ഡലം വാ 
പ്രേത്സോഫയേര._അതിപ്രവ്ൃദ്ധോയം മധ്യമ സഭവി- 
ഷാം നോ വിനാശായ അഭ്യത്ഥിതാം, സംഭൂയാസ്യ യാത 
വിഷനാമ! ഇതി. തച്ചേന്മണ്ഡലം അന്ഗ്ലം: ണീയാല് 
ഡയമവധഗ്രദമണാത്മാനം ഉപബ്ദ,ംഫയേല്. ൯ ചേര്" 
അന്ദ്യാഫ?ണിയാരിം, കേശണ്ഡോ്യംം മിത യേ 
്യദപഷ്ിണോ രാജാനഃ പരസ്്റരാഫിതാ വ 
ബഹവസ്തിച്ലയു, ഏകസിര്ധാ വാ ബഫവർ സിയും 
രസ്്റരാദ* വഠ ശമ്കിത നോത്തി്യേരന്ം തേഷാം 

ടിക മുക്രി ൮ 
2, മ ചരഞ്ജില്യിഡ ജോല മോനിക്ക 

ക ഉലക്ക. കും 

ര. വെർ കീം അകചാഭവര് മിര, 

0. മക ്രഭദികമകെ (ആരാ വക) മം 



ധര പ്ര. മലചെം.ചരിരമലചിനാനി 468 

പ്രദാനദമേകം ആസന്നം വം സാമഭനോദ്യോം ലഭേത. 
ഭവിഗുണോ ഭവിതിയം, യിഗുണസ് തൃതീയം. ഏവമ... 
ച്ചിതോ മധ്യമമവയഫണിയാല്., 

യമന് ീഭിഗീഷയവിയടയ മിയരഭോവിലായൊങ്ള മില് 
പ്രകട ്ോപ്പോന് നിമക്കില്, അവന മിയയും തിയാ 
യം കൂരി പട ഏടമതു, മ്യമനമിതരസമയും ടിച്ചു മലയമനോട 
വേദപടക്തു തന്നിതൈ ഭക്ഷിപ്പിയ്. അന്രിയെ മണ്ഡലം പ്രോ 
അാിപ്ിപ്പി. പ്രോഡോംഗിപ്പിമോഘവിയ്_. അതിപപവയ 
ഓന് ഇ മധ്യയമന്. നമ്മ ഭല്ലായും* കെടുപ്പനിവനൊര്യ 
ഭി. ആകിന്റമല് നാമേ്സൂശൂടി ഇപനുടടെ ജായ്രാവിഘാതം? 
ചയ ഡോം_എന്വ മൊല്ലുവിതു. ചൊഴ്ണിടല് രജമ്ഡേലം വിജി 
ീഴയലിന്ന അനുഷ ലയ്കില് മധ്യമ നിധിച്ചു തക്ക 
പ്രമാപേം പെരുക്കവിതു. മണ്ഡലം ഇവന് കൊള്ിയതു ചെയ്യാം 
ഴീിക്ില്, മേല്ചെളപ്പൂരിന്റ്! മിതുനുക്ഷ പടയും പണ്ടാമേം കെടേത്തു 

ര യലളാ്ങളും വം 

ന ല്യോബാ്ിളം പ്ോസാഗിായിള മാണ പഷ്ുകളില്ം 
വം വരിൽ മ ഖ്ങമ ജിയാന് ഉള ബിക ഭന് 

അമടിയപ്പ പുകില് ചോളി മനാ. 
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അന്ഗുശിച്ചുവേല്ു, വര്" ചിപര് ഭക മധ്യമനകെ ശരയകക 
ഉയൊലമാര്, അവോ തട്ടില് അകമന്റാമത്തനെത്താന്! അന 
ഗ്രഹം ചെയ്ത പലര്കൂടി ഇരിഡ്പള്, അവളി *ലൊത്തന് കൂടിയെ 
ത്തു മറവും ശൂവന്നുമിരിപ്പോ$. മ്യമലോഷികാം ജേര് 
ചിലര് പ്ല ശമിച്ചു മധ്യമ പട എടുക്കില്ല ഇടി 
യാര് അവര്കളില് ആസന്നനായിിപ്പോംനത്തമെനത്താന് പ്രധം 
(തനായമേനതത്തൈത്താള് സാമദോനഞ്ചിദേല്] കൂടി ച്ചെ 
കായിയ്റ, അവരനൊട ശൂ ഇട്ടി ആൃയിരന്നവല് ഇര്ജാമേവ൦ 
ഭൂയ ൂഭിക്കൊംവിു. അവനാ മുമമ്ിച്ചിരുനാവന് മുന്റാമ 
(ചനേകൂടടി കവിതു. എന്റിപണ്ണം കൂമത്തല് അവരെ ഏലം 
കൂട്ടിക്കോ അനർ ശതി വരമിയാപ്പുംണ് മദ്യുമനൈ നിധ 
ഷിപ്പിതു 

വ 6. 
തം നി 
തത്ത 

തളി എനി ഡിവി അകിടും 
യ അഥ ിഭസവര് നം! ജവ നനിടെ വേര് 

സാമാനം റിലേ ടട 
പം മൂലകം ടിടിഇ ദ യുട ദോന 
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ദേശകലോതിപത്ത വാ സന്ധായ മദ്യേമേന മിര്സ 
സിയ കഷ്യാര. ദൂഷ്യ വഠ കമ്സേന്ധിം. 

കര്ശനീയം വവ്യ്സ്യമീരരം മദ്യമോ ലിപ"സേതം 
പ്രതിസ്തംഭയേടേനം-' അഹം തവ തായേ, ഇത്യയാകള് 
താര, കട്ടിതമേനം യത. ഉച്േനീയം വന്യ 
ഭിം മധ്യമ ലിച"സേതം കര്ശിരുമേതം യായേ 
ക്യവ്ൃദ്ധിയല്. 

ഉ്ഛിന്നം വാ ഭൂമയനഗ്രഹേണ ഫസ്റ കഷ അന്യത 
സായി. 

അന്റിയെ ദേശകാലോതിപതം വമൻ തോന്വുകില് 
൭൯൮, മധ്യമമേഷികളുയ മാജ കൂടിക്കൊംവതിന് 
മുന്നേ" മിത്ര ഇ്ൂടിക്മമന്വ തോന്വകില്, മഷ്യയമോട 
ിഭിഗീഷയ അന് സസ്യ ചെയ്തു മിതം സാില്യം ചെയ് വിതു 
ഥ്ില്യം ലെയ്യുമാറോലിയു മിയ __.മ്യമനോട സന്ധി മലയ് 
വിതി. അരിയെ മധ്യൂമന് വിഭിഗീുചിനൊട സന്ധ ചെയ്തത 
ഴിവേനോകില് മധ്യമനയേ ദൂഷ്യ ട്ടം കമ്മസന്ധി ചെയിതു 
(എന്റ (ഓന് ഉളം ചെയ്ുളേയു ഇങ്ങളും ലൊരു ചപ്പി 
,അജ്ാക്കാല് അതിവ്ൃോനായാല് നിലയും ഇല്ഛോരിക്ക് മവ. ലൊഴ്ലി 

റിനു സിലു ചള എന്നില് മമയോള ലിഭിധിഷയ ധയം 
ടിക്ക ത ദര് വളം 

രം ഭക ലയ 
ര ല് ഇര ദം ആളോ നിങ്ങ, അണി 

മിട 



മ ലജ ൩ ഷഡി 

കമ്മസന്ധി ചെയ വിതു. ഏന൯റിങ്ങനെ വിജിഗിപ്യവിനുടയ* മിത്ര 

ഭാവിയായ മിത്രേല് മധ്യമന് പട മ്േടക്കമ്പോം വിിഗീഡു 
അന്ി്മോവ ചൊല്ലീ 

കുപ്പം കര്ശനീയനായേയ്ള, മിതരന്േല് മധ്യമന് പട ക്ഷ 
ലോ അന്ള്ിക്ാതു ലൊല്ലിനറിതു. കര്ശനീയനായെക്ക മിയ 
നല് മധ്യമ പ ്േക്ഷമ്പാഥം! അവേ പ്രരിസ്ിപ്പി 
ആ ിമന്നെ ക്ഷിപ്പും ജേപ്പേടാ ൨ ചെല്ലുവിതു 
യമന് കര്ശിക്ഷമളവും!1. കര്ശിതനാണെന്നു തന്നിയപ്പേഠോം 
അവെയ ക്ഷിപ്പിു. മഴ്യമനമ വദി മജിപ്പാനോയ്, വിജി 
ലിന ഉല്ലേിയനായെള്ളേ മിനല് മധ്യമ മചെല്കില് 
അധി കര്ശിതനാര്പ്പാം മാജിപ്പിതു.ം 

അരിയെ ലി പ്പും ഭൂരി കട്ജു സാഗാ 
പ്ലിതു മറാഭിത്തേവ: പരോകാതുവള്ം 

കര്ശന്നിയോക്ലൂടനീയയോശ്വേനമിത്രാണി മധ്യമ 
സാചിവ്യുകരാണി സ്യം പുരുഷാന്തരേണ സന്ധീയേത. 
ചിഭിശീഷോ വര തയോഃ മിത്രാണ്യേവഗ്രഹസമ 
സയ, സന്ധിമുപേയാല് 

ന്തു 
ല് 6 
ര പ്പ 

(96 ആ ടിം മിുോ വയെ മിക അലല് ഭൂര് 
കാരേയും. 
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അമിത്രം വാസ്ധ്യ മധ്യമോ ലിപ"സേത, സന്ധിമപേ._. 
ഓൽ. ഏവം സ്വാത്മശ്ച കൃതോ തിം മമ്്യമ്സ്വ 
പ്രിയം ചം 

ധ്യമശ്ചേല് സ്വമിത്രം മിത്രഭാവി ലിപ*സേതം പുത 
ാന്ത്രേണ സന്ദധ്യാല്, സാക്ഷേപ ഖാം, അാര്ഫസി 
കിത്രമ്ഛേത്തും" ജതി വാരയേല്. ഉപ്േക്ഷോത ൨൦. 
4ണ്ഡാലമസ്യ ക്യതു സ്വപക്ഷവധാര" ഇതി 

(കര്.നീയേടേല്ുനിയനാജടയ മിതരനാി* മിയാ 
യമ. ാജകക്ഷം മധ്യേ സാിദ്യം ചെയ വോകില് പുരുഷാ 
(ഞമരക്കൊണ്ടു സഡ്വ ലെയ് വിത. കര്ശനിയോ്ലോര്ീയന്മൊ 
ടയ മിതുന്മാജടയ മിത്ാര്'"€ മദ്യമനക്ക െ്ലുലിതു-__'ീ യവ 
ചില അഭിയോഗിക്കിന് റിതു, അവ ലിഭിമീപുയിയ കര്ശവീ 
(രം ഇല്ലി യരുമായിടിക. സ അവള കര്ശിച്ചം ഉല 
ഭരിച്ചാലും വിഭിഗിയവിന്നു കാളം ലെയ്യോരില് പടുപിതു. ആകിന്റ 

ന നന്തത്തു 

സഭാപ ഭഭാടല് ഇഡ ഇഴച്ചു യന പിജി 
പരയോനിഷു അധി. ". വോ കക 
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മാല് ിഭിഗീ വിടന അഭിയോംഗികക ഇവള ഒഴിക് വെന് 
ൊ്ൂവോടോകിലം ലഭഭിഗിജു മ്മ പുഷന്നേസേദി 
ഭചെയ്പിതു. മഴ്യയമേരാൻ ചെല്ലുവിതു.__.ഇവരം തങ്ജാംകായ്. 
(രിനന്നേ ഭേമിക്കിന്േറാര്, നീ വരമ പട ത്ര. ജോന് നിക്ക 
സേരാപപതിമയെത്താന് കമഃമമനങ്ങന് പേ്തേരിന്റന് 13, എന്റ 
മല്ലി പുരഷാന്തസന്ഡി ചെ വിമു. അരിയെ കര്ശനീയോ 
ലീനമായ മിറര് കൂടി മഴയ ജിലു വിഭിഗീഷയി 
യേല്, ഇവന് മധ്യമമനൈക്കാ്യെ്ജാംമിയയേല് പട തപ്പി 
ച്ചോന് ൯. ചൊല്ലി പിഭിഗീയതയല് പട ഏടുപ്പോാകില് 
ആരക്ഷോത്ലമായ്* വിളി മധ്യമനോടേ സന്ധ ചെയ് പിതു. 
അവള കര്ശില്ോടിലും പടം തന്നെ കര്ശില്ഛോടിലും പും 

കൂറി പിിീുലിനുടയ ശയയലിയല് മഴ്യമന് പട ല്ലം 
അകില് മധ്യമ സ ചെയ ഖിതു. സനയ ചെയ്താല് സ്വതം 
പരണ്ണിോടിലും പട 

നി മധ്യമ മിതരഃവിയായൊളമ മിന പട എട 
പ്പാനോകില് മല്യമനോട പുതകന്ദേസന്ധി ചെയിതു. മധ്യമ 

29. അര് ധോ 
1. ന്നു നി ഭാവി എ മുക ഇളുവക 

ലത്തെ മഴ വാശയ്ങമ ല 
കുക 

ര ലിലി ന 
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തന്നേ മിതരനില് സക്ഷന് ഉള്മിപ്പോ ഡ്ല ൯൨ തോര. 
രീല് (ജിന്ന മിശൂൈ തു്ിക്ഷോകാ നീ! എസ! ിലക്കു 
ലി-_-താന് ആദ്യനന്റ. തേന്വവാന്. ആന്റിയെ ഉപേക്ഷി. 
(ഖണ്ഡം ഇവട കോപിക്കും, തന്മിദനങ്താനേ ഭകടക്കിനേറാന് 
എന് ലൊ്ലി'__എന്൨ നിമൌല്പേകഷിപ്പിു 

അമിതര മര്മേനോ വ മധ്യമോ ലിപ*സേതം കോശ 
ഭണ്ോദ്യോം ഏനം അദൃശ്യ മാനേലനഫ?ണിയാല് 

സ്യം വാ മധ്യാമാ ലിപ് സേര ഉദാസീനാല് 
ഭിദ്യതാം ഇതി. മദ്യമോദസിനയോ്യയോ മണ്ഡല... 
സ്യാഭിപ്രതസ്ലമാശ്രയേത. 

(ആന്റിയെ മദ്യയമന് തന്തഭയ ശൂവിനയേല് പട എടുപ്പോനോ 
ളീ പടയും ണ്ഡോംമും മധ്യമ ശറ്ൂവിന്നാരുമറിയാതതെ ക 
മതു മളില്ലുനിന്റനഗിപ്പിു. 

നി മല്യുമന് ഉദാസീനദനനല് പട എടപ്പാനാകില്ം മധ്യമ 
അക്ക സാധ്യം ചെയ് വിത, തദസീനനോട ഭിപ്പാനോയ്. അന് 
രയെ മശ്യമാോസീനനയാരിവരിലുപം യവമനോരത്തനോട മണ്ഡല 
തആഞിനാസരാഗമൊമ്ളിതും അവനൈ ആ്്രിപ്പിതു. 

ഖ്യമലഭരിതമാകിവറ സുതം മിടായി. 

നലം ൫ 6 

യം എന്ന കതി പിണം 
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[2. ൂടാസീനപരിതം] 

കയമചരിതേനോദാസീനുചരിതം വ്യയം, ഉദ. 
സീനശ്ചേന്ധ്യമം ലിപ?സേതം യത ശത്രമതിസന്. 
ചൂര, മിതരസ്യോചകാരം കഷി, മധയമേദസീനം വം 
ഭണ്ഡേപേകാരിണം ലഭേതം തത പരിണമേത 

ാസീയലരിര'മേിതു സുതം. സ്ൂത്രാതിഡും സമ്ബന്ധമം 
്യമചരിരത്തില് പരടടോൈക്ഷണമക!& ഇം കട്ജു. 
യധരിതംകൊണ്ടേ ഉദാസീനചഭിതമം ചൊല്ലിയോടില് പട്ടി 
ഉദോസീനന താമ, തതി ടപ്പകൂതിയം, അഞ്ചാം പ്രതിയും, പ്ര 
തിക ണ്ടോ പ്രകൂതിയും ജഡം പ്രമൂതിയും, ആറാം പ്രകൃതിയും 
ികത്തികാം-എന്റിപണ്ണം മ്ലമന്നു ചോന്നേതേല്ലാം ഉദാസീന 
മോക്ക. 

കാസീരന് മധ്യമന്യേല് പട എടുപ്പേനോകിള്, മധ്യമോടോസീ 
ന്മാരില് ജവേൊയത്തനോട കൂടിയാല് പിഭിീള്ുവിഷക്ഷഴ ശ്ര 
(ലിമ നോക്കി അതിസന്ധാനോും*, മിത്ര നോക്കി ഉപകാരം 

8 ളു 6. 
ലി മള 4. 
0 പ പം 
രിയ 
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ചെയ്യുവിതു, അവഭനൊട ക്രടവിു. അറിയെ ധിഭിഗീഷയത-ന് 
തന്തടയ യതരേല്യയയേല് പേയ്പോം മമ്യമോമാസിരന്മാരില് ധേ 
ോത്തനിടെ പടേണ്ടിക്ഷൊംവിതു, അവനൊട കൂടിയു. 

ഉമാസീനലഭിരമാകിന്റ സൂ മടിഞ്ഞിു. 

8. മണ്ഡലപരിതാനി.] 
ഏവമപ്രഫ്യതേമാനം അരിപ്രകൃതം കശയേല്. മിത്ര 

പ്രകൃതിം ചോപ്ര ണിയാന്: 
(സത്യപ്യമിത്രമാഭവ തസ്യാനാത്മവാന്, നിത്യാപകാരീ, 

രം ശത്രസഹിത, പ്്ിഗ്രാഹോ, വാ, വ്യസന, യ. 
തയോ, വ്യസന വം നേതുരമിയോക്തേതയരിമാവിയഃ 

ലണ്ഡേലചരിതമയധിതു' സൂം. അടിമിതമായിരന്ന ണ്ഡ 
നോക്കി ിഭിഗീഫുവിനുഭയ ചിതം ചൊല്ലിനറിതെ്ധിതു സുരതം. 
സംബന്ധ.കീരം മധ്യാസിനന്മാരെ [0വോക്ി!? അനുഗ്സിക്ക 
മാവ ലല്ല. ഇപ്പോ വിടിഗീം! [അഭിമിയ]ണ്ഡലം?" ജോക്കി 
അനുഷ്മിക്ഷമാ ചെല്ലിന്റിതെയിതു സംബന്ധം. 

ലയും തന. പ്രതാപശക്തി പെരുക്കി ലിഭിഗീംയ തന്നു 
അിപ്രമതിയിനെ കര്ശിപ്പിതു. മിരപ്രതൂതിയിനെ സമയം 
കൊണ്ടു സ്വീകടിപ്പിതു 

നി ()അഭിഭാികളും, (മി്ഭപികളും, (ളത്യരാവികള്ം 
ആയിടിക്കമവ്െള്ലിന് റിതു: 

10 പ ളകെളില് കാസി 
സ പപകളില് ഡില് ലം എന ജേ 
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(൭ പിദിശീയലിന്നനന്തരായൊള്േവരം ശ്ക്കളാകിലും, 

(൫ ഭവനോരത്തന് അനാത്മവാനോജിരിടപ്പോന്, അവനും, 
൫ ി്യപകാടിലയോള്ളവനും, 
൫8) കരൂവായ്ളേന-_[ ശറൂവവേന് നിമിത്തമിന്റിയെ 

ഭ്വിഷിപ്പിതും* ടവിഷികകപ്പടപിതും ചെയ്യുമന്; അവന്മൂ], 
(൦ കപിനേടേ കൂടി നി൯റനും, 

(൬ പകിക്സിയാകനും, 
(൪) മിരംിമം ണധഴിഭമല് വ്യസനിയായൊള്ളേവനുംമ്, 

ര) യം 
ഫിദ ഡിക പ്യസറമൊണ്ടാെടള്ളു വിീഗീഫ് 

ിഭയല് മെല്ല ന്റിവടം എയര് പിചിശീചവില് 
ങ്ങാ $ അടിമാവികളയോര്." 

 മോടടത് ഭൂിിലുളവമാകരാള് പോളുഡില് അരണി, അം ഏല വിള പായസം (ആടെ അമിഭാവികം എട്ടും 
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ഏകത്ഥോഭിപ്രയാതദ, പൃഥശത്ഥാഭിപ്രയാതഃ, സം. 

യാത്രിക സംിരുപ്രയാണികഴം സ്വാത്ഥാഭിപപ- 
യതോ സാമുന്ഥായികഴം കോശദണ്ഡയേരേന്യയതരധ്യ 
ഭൂതാ വിക്രേതാം ദ്ധൈധിരാവിക ഇതി മിത്രഭാവിനം 

൮ മിരഭാവികഡ: 
(൮ ഏകത്മഭിപ്പജാതനാവോന്, ലിഭിഗീം യവേയെജേത്ത 

നൈ സാധിപ്പുന്. പോകിന്രിയു അവനാ സിപ്ല മറെറാരു 
പിയെ പോമവന് [അഡ 

(൫) ൂ ഥശത്ാഭിപ്രയാതനവോന് (1, പിഭിഗീപു ഭൂത യിറി 
ീഷ്യിനല് ഭപ്രേഷിതനായ്. തദന യതേദ്യനേല് പോവ 
1അലങ്ഃ 

(൫) പഭൂജയമരികനാടഖാന് പിഴിമിപുവിനോട ര്യ, 

(60) സംിരുപ്പയാണികനാലോന്, ലിംിഗീപുപിടേ സദ്യ 
ചെയ്ത, 'നീ ഇങ്ങ പേര, ഞാനി 4 പോകിന്്റന്' എദി൪ ല്ലി 
രല്പമവന്, സന്ധയേയാനം പണ്ണമവല്ാ, വേദാ 

ലായ 0, 
ളം നാഴിച്ലാല് പോകരവര. 

കം. തള? എന്ാഭിടിയുാം ച പം. 
22. ഉതു മകളില് സഥാനം ലത മാം ഡി മന് താരം ളയ കായം ക്കം 
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(൪) പാത്ലരിപ്പജയനാര്വോര് തനക്കായേനപ 
(൫ സ്ഥാജികനാര്വോ കമ്മി പ്ല അവരി; 
(സ) പടതാ൯ ഭണ്ഡാ്തോന് ഒ ൨ വിലമവന്ം, വിലൈക്ക 

കമള്ളിമവനുമു 
(0) കാരീവികനും [ദപധീഭാവമാകിന്റ ുത്തിന് 

പയോഗിയായൊള്ജവന് .ഇച്ചെന്നേവരം മിഭവികളായ് 
സാമന്തക ഏര്വോ, ശയുകമാകിലു മിത്രന് ലെയ്യുു ചെയര് 

സാമന്തോ ബലവതംം പ്രതിഘതോപയന്തര്ഷി, പ്രതി 
വേശോ വാം ബലവത॥ പാര്്ണ്ിഗ്രാഹോ വാ, സ്വയമ. 
പരനതം പ്രതാപേപനുതോ വാം ഭണ്ഡോപനത ഇതി 
ഭൂത്യഭാവിനം സമന്ത 

തൈര് ഭൂമമ്യേകാന്തരാ വ്യാഖ്യാതാ 

ഇരി സ ഭൂത്്യഭാവികമെക്െ്ലിര്റിതു_- 
(6) ലവാണാള്ളവനുടെ അനത്തത്തിരിക്കമവനും, [അയന് 

ബലാ ിയ്ടട വിറിഗീഷുവിന്ു ലൃത്യടവിയാി; 

യം 6. 
ക. വിഭിനിലുവില ാമൂം സാഷിച്ാര് ചേദമവര് എന വക 
3. ശു്യതിലവേകം മൂ കഴക ഭളജൂചേനന ചെ കയ ളനം 
കല സ്ധിലേയ പാര്ടി: ലകും. 
ലം ജം ഉള വു കയം 

ചി 1; 
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(൫) ചലാനുട് പ്രതിഘാതിയഭയമ വനം, [൭൯ ബല 
രൈലച്ഛവക്കമവനി; 

(൫6) ചലവക്കു അന്നീ മായൊള്േവനു 
(൫6) ലവ പ്രതിലേശനഃയോമവനം, [അവരാ " പി 

(അലം മുന്നമുമന്റിയെ പകകത്തിരിക്കവന; 
(൭ ജലലനേയേ പാര്ക്്ിഗാഷവി 
(6) അ വന്ഭ ിഴിശീ ഡി ല്ലേഡിക്കമവു 
(൫6 പ്രതപോപേനതടു 
(8) ടണ്ഡോപനത ഇവരേ ൃത്യരാവികളായൊ്ള സമ 

മകം 
(സമന്തകലൈക്കൊടണ്ടേ ഭൂ്ലേകാന്തേമയം* ചെൊന്നോില് 

പരിത മേന്, മിതം അഭിമിനനം മിതൂമിമനകറ ഏന്റിധ 
ളം, അടിമാിയും, മിത്രഭലിയും, ഭൃത്ൃഭവിയം ൯൨ ൭൯൨. 
ജാരി ആമാപ്് കണക 

ശക. 
തേഷാം ശത്രൂവിരേോേ യ 
മിത്രമേകാത്ഥതാം പ്രേം 
രകത്യാ തദനഗ്ൃഫ?ണിയാല് 
ിഷഫേത യയാ പരം. 

കം ൭. 
നി 
9, കതിരും വിഭവം രള ്യലാഭന്. 



മ ഭാഫാകേോടിയം [അ ഷാഡ്ണ്യളി 
ാകാദധമാവിജ്യകാനരോയോള്ള ദിത്രജാരില് ജാവ 

നയ മിതരല് രുവിബോളല ലിഭാധിച്ചെത്തുവച്ചം നക്ക ശക്തി 
കൂലയയായ്്യ ശൂഡിനനാട കവാനി, അവനു ശരി ചെയ്തു കൊടടപ്പിമ; 
ഭാരത ശമി ചെയ്താ അവ രൂവിനോ$ട എതിക്ക്ില്ിയാ 
അങ്ങനെയൊള്ളത ചെയ്ക കടപ്പ 

പ്രസാധ്യ തും നമിത 
ചൃദ്ധം ജ്ലേവേശയതാം 
സാമ്തൈകാന്തരാമ്യാം തല് 
പ്രകൃതിഭയം വിരോധയേര., 

തല്കലീനവേതധാദ്യം 
രൂപം വാ തന്ത്യ ഹാരം 
ഥാ വ്യ നഗ്രഹാപേക്ഷം 
ശ്യം തങ്ന: തഥാ ചേല് 

പൊരിളാവിു._പിജിഗിഷുലിരയ യാവനൊരു മിത്രന് തന്നഭയ 
ക്രരൂവിനെ സ്ധിച്ചു നകക വൃദ്ധി ചെയ്ത കൊണ്ടിട്ട വിജിഗിഷുവി 
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കഷ അവയനാവോന്, വേന സാമ ്രയിയകകൊനം, ഏകാ 
അപ്പഭതിൈകകൊണടും വിോഡിപ്പി്പിയ, അന്റിയേ തല്കജിന 
മമമണ്താന, വധ നരമ്ടരാന്, അവയ 0 പഴി 
ാഭി്വിള. അനിറിയെ യാര ഭജത്തിനാല് തയനൂം 
അപേക്ഷിലു വര്യനായ നിലയ ഘം ചെയ 

നോപകഷ് മിത്രം വാ 
ശ്ലോ യതികര്ശിതം 
(തദഫീനമവ്ൃദ്ധം ച 
സ്ഥാപയേന്മിത്ര മത്ഥവില്, 

ഭാവനൊരു മിത്രന് അഭികര്ിതായിട്ു വിജിഗിഷുവിന്ു ഉപ 
കാരം ചെയ്യിലലാതൊഴിലിതു താന്, ശദൂവിനോട കൂടുവാന് രപ 
്രിതുതാന് ചെയ്യോ, അവ ചുനഷഷഡിും പേര്വിമും ചെയ്യാതെ 
കള്യമോവസ്ഥയില് ചമന[യ്[12 നിവുള്ഭവിമ സ്വാഭ്ഥിമറിയവേന്. 

അത്മയുക്ത്യാ ചലം മിതം 
സന്ധിം യടൂപശ്ഛുതി 
തസ്യാപഗമന്നേ ഫോതും 
വിഷയ്യാരി ൯ ചലേ" യഥാ 

വാത്ഥയേഗാവഴിഭമ ചലനായൊള്ളു മതൽ ശൂവിനോ$ സസ്ധ 
ഭചെജ്കോനാകില് അവന് ലിജിഗിഷ്ുവിരനെ ലിട്ടപോകാത്തവാരു, പോ 
വാനുള്ള വിനി കകടടപ്പിതു. ചലനെല്രവാറു, വിജിഗിഷുക്ി 
തകില് ശര്ൂവിനോട് കൂടി. 

9. മര് കാളം (ഭോ. 
ശം, പാൻ കായ വിഷം ജലമോകകണ ബനു മതി 

ദയം പൂതം ടിം ങ്ങളും സ. 
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അരിസാധരരേണം യദ 
(തിഗ്സല് തദരിതുഃ ശാം 
യേല് ഭ്വനമച്ഛിന്യാല് 
തത ശത്രൂനേന്തരം, 

കാതിമോയിരു-- അഭിഡാലരണബാന് പിഭിധിഷവിെ 
ദൂധിയേള് ചെല്ലും, വൂഡിനൈ ഡിലിഗിഷവിയേല് ചെലവും 
രായ് കൊള്ളൂമവനി2. അങ്ങനെ ശാനായിതനന മിത ശ്രി 
(ന്റ ഭരിപ്പിതു. അനന്തരം ശതൂവിനെയും ഉപ്ിപ്പിരു. 

ഉൂദേസീനം ലാ യല് തിഷ്േല് 
സാമന്തമ്തു9െ വിരോധയേല് 
തരോ വിഗരഫസ്തപ്പ. 
പകാ നിവേശയേല്ം 

ജസിനനിവോന് വിഭിഗിഷയവിന്ന ഉപകാമാപകാരാരികള് ഇട 
ആളം ചെയ്ത മിത. അവനെ സാമന്നകര്ളക്കൊണ്ട വിജോധിപ്പി 
പര. വിഗ്ുഫവഴിടമല് സതപ്പനായപ്പോള്ം (നി എനകഷടടമിത്തന 
നം താം തിന്ന ഞാന് ഭക്ഷിച്ലയ! ഏര് ചൊല്ലി വിഷിഗിഷു 
മക്കപകാരം ചെയ്യാ; ചെയിത 

രം ക ആരി കളോടും (ആടൂ ജടാ. 
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അമിതം വിജിഗീഷു ച 
ഖരീം സഞ്ചരതി മുര്ബ്ലം 
(൫3 ബലേനാനുഗ്ൃഹ"ണി ദ 
ഥാ സ്യൂ നൂ പരാജ?മുഖം. 

(അമിത്രനെയും വിജിശിഷ്ുവിനെയും അ്രിപ്പോന് ജാഖനോരങ്തന്ം 
(മാൻ ദൂര്ബലനായിട്ടം അവൾ ശൂവിനോഴ കൂഭാതവണ്ണും ശക്തി ചെയ്തു 
കൊടടപ്പിര ടം 

അപ്നിയ രതേനുസ്യാം 
മെ വാ സന്നിവേശയേര 
'ജിവേശ്യ മൂര്വം അത്രായ്യം 
ണ്ന്യേ്രഫഫോയ്നാം 

അന്റിയെ കീർ ചൊന്നവനയോ തന്നു ഭൂമിയിലന്റിയേ 
കാരു ഭൂമിയില് ലൈപ്പിതു. ആ ഭൂമിയില് മുന്നമേ പണ ചെയ്തും 
(ഓായ"കൊണ്ടു മറാത്ത ഖെച്ചു, പിന്നെ ചില കാലം കഴിഞ്ഞു. 
ചൊ്ലുവിതും__ഇ ഭമി ചാന്നിരിക്കില അപായം പെരു നിന്നെ 
രക്ഷിക്കും വേണ്ടും, ആകിന് മലാ ഇവന് ഭൂമി സാധിക്ഷമള വൈക്കം 
മറാതത്തിലി ഇതകഷ'വെന് വട ചൊല്ലിക്ൊണ്ടുപോര വെപ്പിതാല് 

ര തിലക 0. യി നും 
ജം ളയഖിോഴച സി ചില് ഇകോ ബിം വന മകര 

കണം, 
ജോ ുവപങ്ങ മിത 
ജം ഇ ഭി ആശ്രയി ഇരുള. ചാര് 9 ല്ലി 

സം വിട (൩.1. ഴേ. 

ജം ര മിജില് ഇഴിളും എനം 
ജം ഇത പറട്യ മുസേമ്തെ ളേ ഴഡ്ലിച് ഇ ഭി സ്ഥ ടെ 
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അപകഷ്ണല് സമത്ഥം വര 
യോപകുഷ്ണാദ* യദപരി 
കച്ഛിന്യാഭവ തന്മിരം. 
ിശ്വസ്യാ്കരപസ്ഥിതം. 

ജാനെ മീതൂന് അപാരം ചെള്ളിമ താന്, ആപത്തിലാജടട് 
ഉപകാരം ചെയ്യതയുമൊഴിവോനന്, അവനെ വിശ്ിപ്പിച്ചു അക. 
പ്പോപ്പോള് ച്ചേറപ്പിയ 

ഭരിത്രവ്യസനതേ വരി. 
അത്തിഷ്ചേദ* യോ നവഗ്രഹ? 
കരിയേണൈവ ഭവേല് സാജ്യ 
ഛാടേിരുവ്യസനേന സ. 

ലിജിയ മിതരഖയലവഴിള് ജവനോര ശത്രു ചെ 
(കകക ഇനിയെ വൃദധിയിനൈച്ചെയ്കോന്, അ, ശവി മിത്ര 
കൊണ്ടേ സാധിപ്പിതു"ം, മിതേ വ്യസനം കെടി. 

നി 
0. വിച ആപഭതില് പ്പോ ശഭോന്ടിലും സായി 

തര് എന ഭിം 

5, നം ഭീഷ 
ത്തില് പുത്തി 
നം പെടു മൂഡ 
ചാം ചെയണു മാലം ച 



മല് പൃദ്ധനായിട്ട വിജി 
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അമിതര്യസയായമിര- 
കൂത്ഥിതം യദ്വിരജ്യതി 
അരിവ്യസനസിധ്യ തരം 
തുണൈ പ്രസിധൃയതി. 

ിജിഗിഎവിനുയെ മാവ ധീര അമിതരവ്യസനവഴി 
വിനോട് വിക്ഷേസാവോന്, അവയ 

(ൂതൂപിനുഭയ വ്യസനം കത്തു ശവി സ്ധധിപ്പുതൂദമ 

പൃദ്ധിം ക്ഷയം ച സ്ഥാനം ലാ 
കര്ശനോല്ലോര്നും ധാ 
സര്വോപദയാന് സമാദധ്യാര* 
ഏതാന് യശ്ചാത്ധാശാസ്്രവില് 

ഏവം 
ഷാരംഗുണ്ട്യം യേന്ദപശ്യയതി 
സ ബുദ്ധിനിഗലൈ ബ്യ്ധൈം 
രിം ക്രീഡതി പാത്ഥിവൈഃ 

ന്യാന്യുസഞ്ചരോം 

അള്ള ഒൂയ്ായിചി്ിും യായം പാ്്ിുന്നെ 
ര യകികിികളം 
ച്ച! 
ങ്ങളി 
ചര തയോ പര് 



90 കഡ്ഥണ്ി കൂ ഷം 

വിഷ ണ്യം രി ്വരാനഗാമിരായതനതു ജവ 
0 എല് നിഗളത്തില്ല പത്നി രാത അനം അവന് ബു 

പ്യാരെ 0.൮ അവളോ റ വാച്ചു വിളയമ 
എന്ഡോ മിതരലേയം ല്യരായും നിറുത്തം 

ണ്ഡേലചരിതമോകില്റ സൂത്രം ടടിഞ്ഞിതും 
പരതിഡെട്ടാധ്യായം ഷാള്ഗ്ണ്യമധികണെമും മുടിഞ്ഞികൂലം 

മവ ലിമും 



അനുബന്ധം--എ. 

പഴയ കാലത്തെ തുക്കം, അളവു" മതലായവ 

തൂക്കം: 
ന്ത്യയില് പഴയ കാ 

(നിലവിലിരുനനിടടണസ്. രില് (മിക) ആയിര ലിക. 
യ ലേനമോനവസ്തം 1.80 ഗ്രെയിന് പ്ര18 ഗാ) ആയിരുന 
ഇതിനറെര സാധാരണേതുക്കം, എഴുത്തുകാര് ഗീ നാഭിപ്രായക്കാരാ 
ണെങ്കിലും അധികം പ്രചാരതയിലിരുനതായിത്തോനുന്നെ സമ്്ര 
ഭയമാണ് താ ചേിന്നെതു്. 

പേട പലതരം തു്ങ 

5 ക്തീക 1 മാഷ 
16 മാഷം, 1 കഷം തോലകം (വള). 
കഷം പം 

10 പലം 5 1 ധരണ 

രു പലം ഏതാണ് 1 രൊന്സ് (87.70 ഗരാം) വരും. 
കൂടതല് വലിയ തൂക്കണം 

പ്രസ്ഥം 16 പലം. 
ദ്രോണം ൭. 18 പ്രസ്ഥം 

പ്രസ്ഥം ഏരുണ്ടു* 2 ഒണ്സും ലോണം മിടു രാരേലും 
ആയിരിയും. മാഷാദികളെപ്പുററിയ കയടല്യന്െറ വിവരണ 
ഞിന്ത് കം വിം എം.-കയം അം പേ. 103 നോക്കും 

മില്ല ജിഷ സസ രിഗ 
ധി (37) തുടങ്ങിയവയില് കൂടുതല് വിവരണം 



[) അരുബന്ധം എ. 

ദുരത്തിന്െറ അളവ്: 
ഭവം 1 അധരം (3). 

19 അംഗുലം 5 1 പിരഡ്ലി (൫. 
൭ വിരസ്ത്ി 1 ഫസ്്ം. 
ഹസ്തം 1 ണ്ം (നസ്സ് അടി. 

2,000 ഖസസ് -- ! കോശം (ഗോരുതം -- പതു 
അകറിയാന് കേക്ന്ന മുട 
മൂ മൈം 

4 ക്രോശം 5 1 യോജന(ഏതാണ്ട് 8 മതം 

ക്രോം 2,000 മണ്ഡമാണ* പലകം. അ്ായ്്ഡകാരം 
1,000 ണോ മമ ദൂ നിക (4 എന്നു സാധാണപക്ഷുയും 
0 ടികയം ധോജനം കഴ്ലിചചിനനനതില്, ആദ്യത്തേതീന്നായി 
നനു കൂന പ്രചാരം 

നാണ്യങ്ങള്:; 
വെള്ളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കാഷപ്പേണ അല്ലേരില് പണം 

ആയിരുന്നു ഭിസ്ഥാനനാണ്യം. രൂരം 07.8 ഗ്രെയിന്. മാഷം 
(ജകം, മാഫ്ിഷാ) ഇതിന്െറ 1418 (8.8 ഗ്രെയി൯ു. അര 
മാഷ തുടങ്ങി 20, 30 മാഷം ടിയ നാണ്യങ്ങളുണ്ടാ 
തുന്നം 

മാഘത്തില് 9 ഗ്രെയിനം താുകാമപണത്തില് 144 
്രെയിനാം ആബണ്ജായിരുസ്നമു. കാന്മാഷം അഥവാ കാകണി 
(ാകിണിുയും നിലവിലിരുന്നു. 20-45 താതുമാഷടങ്ങിയ 
താണ്യങ്ങള് കാണുന്നുണ്ട്. 

ബി. സി. 6-൭ ശതകം മൂതല് 180 ഗ്രേയില് ടം വന്ന് 
ശതമനം" എടന്ന വള്ളി നാണ്യം നടപ്പില് വരികയുണ്ടായി. 
ഷാന് ഘട്ടത്തില് (എം ഡി. 1-ം ശുക) ദീനാരം (4 റോമന് 
ഭീനേമിയസ്റ) അധവാ "വള" നടപ്പിലായി. തുക 124 



(അനുബന്ധം എം [) 

ഗെയിന്. ഇര്േദീനാരണ്ളും കാല്ദീനാരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. 
ചെമ്യദീനാരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. എ. ഡീ. 5-ം ശതകത്തില് 
ഭീനാത്തിനന്െറ ഉുക്കത്തില് മറേറം വരികയുണ്ടായി. ഗുപ്ലയാ 
ടെ വെള്ളിനാണയം "രൂപകഷമായിതുന്നു. 32-38 ഗ്രെയിന് തൂക്ക 
ക്ളതും ഉജയിനിയിലെ ശകന്മാരുടെ നാണ്യ അനുകരിച്ചു 
കൊണ്ടുള്ളതുമായിരുന്ന ഇതു്. രൂപ്കത്തിനെറ തൂടച്ച്യാണട 
നമുടെ ഉറുപ്പിക. 

പ്രഴയ അളവ്വ്ം തൂക്കം തുടങ്ങിയവയെപ്പററിയ കൂടതല് 
രിവര്തിന്ത്*: 4. 1. 89, നം ലര ജിം 0954. 
തം. 

ഇണ്യയയിവണേത്തിന്: 2 ഭട പില 
പില ൦ ജില നതക ധം 1൫.4. 2, ന ര 
മ ര, വിധം 19579, ഒ-0. 



അനുബന്ധം--ബി. 

കയടല്യന് സ്ത്രരിച്ച പൂര്ച്ാചോഷ്ുന്മാ 

1. നേവത്മാ.__നവും ശിഷ്യരും. 
2. ബാര്ഫസ്ുത്യന്മാര്-ബ്ലഫസ്പതിയും ശിഷ്യരും. 
8, ശനസന്മാര്-__ശകൂനും ശിഷ്യന്മാം. 
4. അരദധോജന്_ള്ോണര്ം 

*. വിശാലാക്ഷന്--(വിരൂപചോജ്ര് ഉദ്ധരിചചിടു്ടി* 
കൂടതല് അറിവില്ല.) 

പരാനരന്- (പ്രസി). 
പിക്കു -നാരേന്ം 

8. കാണപാന്തന്-_ഭീഷ്മരം 
(൭, വാതവ്യാധി-_ഉദ്ധവന്ം 
10. ബാുരന്തീപുത്രന്-ഇന്്രന്. 

രണ. അത്മ. 1. ഇം. അവ പേ. 10.) 

ഇന്നത്തെപ്പോലെ ആചാഴ്ചം ശിഷ്യയാരുമങ്ങിയ "സ്കൂ 
ഭൂകള്' മാരോ ഗാസ്ത്രരാഖയിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന. മുകളിലെ 
പട്ടികയില് കാണ്പോലെ പ്രസിദ്ധമായ പേരുകള്ക്ക പകരം 
അപ്പസിധമായ പേരുകള് (9. കണപന്തന്ം പിശുന൯) 
ജടെ ഗ്രന്ധാകാല് ഉപയോഗിച്ിള്ളതിന്െര കാണേ 
വക്മാല്ലം 



അനുബന്ധം--സി. 

പഴയ പ്രഭങ്ങളും ശൈലികളും 

അകി അന്നം (അ 
കംപടിയുയവര ലന 
പടിയിലുഡല ജനക 
മം പേ. 

അകകകഴിജുക (൫. ക 
ണ്ണ, 

യ് -ാണ്യമടിളുന്ന അ 
ച്ച് (അജി. 

അ (കൊ്ളാത) - ഇം 
അടതത (അപ 

ളു് 
ടിയാന്, ജിയില് ജി 
ഡ്യു 

അടിചു യിലും 
ചയ്യില്ു). 

ളക പാകംചെയ്ക (0 
ആലു). 

അട്ടകള് വിത്തും (രാടം 
വാരും 

അത്ജനയില് __ അതരയയ 
പ്പോള്, ആ അവസരത്തില് 
ണിക. ആണം, 

ഇണ ഏറവും അ 
അന് നം ബിം 
വക മ 
അകെ (അനയ 

ഒ ൭ ഇത്ത. മ 
അപ്പോണ്. അപ്പോള് 

45 ഇല്ലാ, ണം 
അാജയ._തതിമാവുകം 80 

കൂ [നിയു ര 
കം ി 

അയകിുരജകള്. അലക 
കാര് [) 

| അയപാ 
10 ഫി. ത 

അരിചി_ി. ങ്ജ 
നി ഭരിമാഡ് രജ 

[7 യസയ്. 8 ച അടിയ പ്രയാസേമോയ് 
അഭിച്പ_അരിച്െടക്കന്നവര് 

൪ (പോടിതകില്നിന്നും മേറും 
( ഘാഫാദികള് അരിച്ചും ചേ 

65 | ശിയം എരക്കന്നവമു. 1 
അരിമും ജീവിതും നെല്ല 

5 വം പണമായമള്ള പരിതി 
ഫലം. 1 

൭ | അത്തു -പയ്യത്രകുപ്പതമള 60 



[। അനുബന്ധം സി. 

അതപണികരനമായജോ ആ 
ചി ര്ഗ അഭിയും വയ 

അലര് .അവര് (മ | ടകം ടര് പ ക അടലാണിയര്- തെയ 
൪, വയ്കരഡ്യാവാണകൾ. 10 

അവിമര._അവദാം 29) ആം കൊല്ലവും, 407 
ലിനി ര കണ ത്ലനി-: 

അവ്ുജവ (൭ ഇവ). 14 ഭവ്ാടി, ഇടയഗ്ാരം 58 
(അളവുഭജേവന്_അളക്കന്നവന് | അള ന്വേഷണം, ലു 
(2 തിറ). 90 ആവന് (ആവര? 

അംകപട്ടിരിജുക. ചിയ റബ ടേ 
'യിരിജുകം 9 കോ കനും കന്നം 8 

ശി രിസ് (ആശി കഴിവാരായം വിജി 
ചാണ നടക്കുന. കര ചൊളപ്പിയു. ശ്രിജുക-്രയിയുകംൾ ജിലു -.. ചിലവ റഡ് 97 പിന തപ് തി മാഞ" ഇ ഗ്രന്ഥത്തില്). 46 

അമേ അയയ്കുക (കടടയ | ആവിധം, വഴി (എര്റ 
യുക-ടികവിശമ). 185 പാറു മുഭങ്ങിയപോലെ സ 

അറൈവല്. | മിലേ പ്രയോഗ. 3 
അവുക്കകം_തിടടക്കു (പ 
ണയം വേപ്ിചറ്പിച്ച 
കൊണ്ടി. ടയുകളയുകം ക്കുക 

അറിവി ളോ പൂ് (യം ലവണ. 118 
7 ഉറി. അലം ഇല് ഇടി ാമിജളിം, കൂടി 
വയെപ്പദറിയ ഖമര് ച്ചേക (മിട). (7 
നോട്ട് നോക്കുക ലിലി പായ്യോടിടൈമിടൈത 
തി. 999) 0. 22, 296- ചൊ ചടി. 80. ഭോ 
ലം അമ അ ടിക്ക ഇടവിക്കക കൊട തി മ ലം ന 
മ. ഘം 

അതിനി... കദാ, | പ. മാം, ഇസി ച ളാം ട് 



അനുബന്ധം സി. ന 
പ് പര് 

ഇടടപ്പാ്ഞു ചൊല്ലുക--ഇട | ഇളന്നതു---നഷ്ടപ്പടത്. ൽ പം ന് 
ടിക ഇടി 9 | വന്നവര്. രജ 
പാളി ജോ ഇപ്പ-ഷേരപ്പ്ിച്ചു).19 
ഇന. ഉത്രം ജക. 112 ഇളയ. ചി (മം പൊ) 1) ഉത്തിതം_ങ്ന (മ) കി 
ഇനനത്തിനഇതയി. കജ യ 
ൂന്ം (നകാരം വര്). | റക യക. ജേ ത പട മ 
ഇബ്പോല്-.ഇബ്ലോള് ദര് മ 
ല്ലോ). 1 ളള 
ളക. മ്തുക, സാധി |. | ഇടക. ി 
കക് ഇയതക്ു [ന നദ് ് കിമു. 

ക്കം കൊണ്ടുവരാന്, സോ _ | ഉടു, [1 
ഒം 2൭. ല് ന്ന പി 

ഉയ സജതിജുക ദൂര് വം ി ടൈല് വനന ടിന ] 
മും 28 | ഉടയ ഇടയ. രാതി. കി: ക് 
രം രം ക 

തുടി). (പുരേ ഡതൂപം (ഡയല് നം മിന് 
ഇവോ (ൂൂഭിവം നോക്കു മ ഉം അഴിജുക ക്ക 10 
ഇപ്പോ ഇരസുലജും 57 (ശൂലം) ചും 27 
ഇവര. രവ (ര വമ). 7 ഉല്. പട്ട് നി 
ഇറം 19 ലാം (ലോപ ലാടം. 99 
ളക വയിക്കം ൫) പേഷക്കോിജുകം ഇഷ്ട (അതിസന്ധനിനറക്ക | ല്ലം ി ലു. വവ ല്ലി |. ലി അന്നും വമ ട് 



[1 അനുബന്ധം സി. 
പേജ് പേജ് 

ക്ക രഷമാഴിയുകം 68 എണ്ണക.-കണക്കാക്കക (അഴി 
യുക. താമിളുകം ലു | ബലം എണ്ണി). മ 
ഉറൈമമിം വം ലം. എനിനെിറാല്_എ്തുകൊ 
രാം 107 ഞാം ി 

ഉൈക്ക_അധികം (മക്ക എന്നം.എന്നള്ളം ലി 
ച്ചാരത്തിരാതൊഴിവിജ). 210 
(്0ാധാരണത്ത്തിലും വം, | നമള എന്നമ്മ 
൭ ഉരൈകകച്ചിരിയാമരു. 2 എ്പതു് _പുഎന്. എന്മള്, 
നിനി 
ടൈ വടം [1 

എസ്പി (എമ്പതു നോക്കും ॥ മ. കഷിക്കാള്ം ഴ്വ. 16 എങ്പാന്. എര. ഏന്ന 
ഉടവ്. ാ0൨.ബലപ്പോ പാ 0] 
ഉ്ജല്ലൂപ്രാസ്ം പരിത 16 എപ്പോണം. എപ്പോഷുടം 
0 ബ്്ികക ശേരി (അപ്പാ, ഇല. 

ം  ന്രാല്൭൯. എന്നു പ 
ഞ്ഞാള്ം' 
അതുകൊണ്ടും കയാന് 405 

ണെ എനറ എന്നിരിലെം 4൪ 
വാ ഇയികകി(്ു | ഉദ- ുയിടം യം മി ന 
തിറ പിടിപ്പിളക |എദ്_ക്കം ക ഷാം | കം (ാറുപോയ പരം ര ക്ത ല് 
ക ജം (റ ജര യ ഏ 

മും. ള 
എ ഏതാകിലും.ഏരെകിലും. 82 

ജം എം. .ഏടിലും. 09 
ജ് എള്ം (ള്ളില് [എങ്കല് (ുഎത്തുതമ. ക ചം 



അനുബന്ധം സി. 
പ് 

ഏവഎവ. ഗി അവുംഇഡ. 28) 
എരുകളുത_സവാരിഷുതം 10 
(൦ കാവേറു.കോവറുംകളുതു 

ഏറുകപ്രഖ്യാപ്യുക (വ 
ഞാന് എരുവ“ 
ത് ലോപിപ്പരമകും 18 

ി 
പക്കം പ്പം. ി 
ച്ഛപ്ടക_റെകകക ശബ്ലിക്ക 

(വാദങ്ങൾ ഒച്ചപ്പാെയ 
മോഴിവിള. ദ്ധി 

ട് 
പ്പം അലകാരം, 1 
പ്പ ിരൊര കൊന്നു ഉള്ള. 40 
പ്പി. യോജിപ്പിയുകം 

(പ്ലികതതാമൊഴികില്ും 96 
രിക്തിരി_ഒരു വിതി. 180 
0 തുത്ധിരിം [1] 
ത്തിലി. ി 

രിക്കാം മിക്ക. ദ 
തെക്കില്, മ 

ഒതുതല രെ ഭാഗം ഒരു 
കക്ഷി. [1 

രമ്പ്ക്കക._ ആരിയ. 
(മ്പട്മു. ജം 
ദത്ത. 190 

ഗഗ ോരത്തര്ം രജ 
ി 

രള അതു. [7 

| 

[] 

൭൯൮ ചൊല്ലി! ൪൮ ചെ 
നന പാഞ്ഞു ററാന്നു 
ചെയ്. നി 
ദോ രാന. 48 

1! ഭാരാക്കമം_ പായോ, 
റിപ (ഭാമ 
സിക. 102 

ക 
ശക കക്ഷകം [ 
കടത്തുക ആട്ടിളയുകം 
(അവരെ ത്തിക 
ഖൂ. നി 

കടത്തിവെ്ുക_സ്ഥലമാരരം 
ചെയ്ക ങ് 

കൂടവിയന്_കടപ്പെഭവന്, 1! 
(൧൧ ചെയുക്കവിമല്-കച്ച 
ഭൂണം (വു). കടിജള്്ത്ര 
കടിയ (൬. കടില 
ജാമ കടം വങ്ങായ് ് 

വേഗം, [1 
കടടകിരിജുക.പളരെക്കാല 
യി കടടകൊണ്ടിരിയകുകം 

കരവും [1 
കരാവു-കിയാഡു്. ി 



29 അബന്ധം സിം 
പര് പേജ് 

ച മള കാരികള് ടേ 
ദമ രത ആമം. ല് പല ഛം 12 
കിയ തജ പ ചം ് ന്യ ം പം കടി, 1) 
ിമയോറികളനുക.അട്ടിക്ക ശീമ ഡയ്ുക (ശരി 
[ടോ 49 കീരികകിറി ഇരിളുകു. 222 
7 യി നിലകം 357 കതക്, ത് 
കരം ത ക 
കം മട ശം വര്ഗം. 5] 
വിപണ ൭ പ ി 
ക്രി ഞം 114 
പരിച യ് 
കളം വിട ികപറു്ില് മുളളുക. 

കചര്പിം. ൭ (ര്ക്ഷിലിള്തുമെവകകിലുക 
കാലിയ പി സാമ്യം (കലം 

ഞ്ഞ നി. ത. 
കളിപ്പു-അഫാോരം ി 
ക്തം ഉ്യോഗ 

ന്മാര്, 
കഴുക നികചെയക രല 
ജി കടിച്ചു) 

കറിപപ്ക്കി. 
കവനം 
ളഡക്ളവധതരം 
കഴികോര്മാര നിഷ 

കാജുക-_കൊല്ൂക (3ജ്യോമിത 
അമ രച. ി 
ഗ്രാം 
കും 
ഡു. സംഭരിച്ചു 

ക (രക്ഷതു 
കാവില്. 

ടട 
ി 

[1 
കരകിപുകസംക്ഷിളുകം 197 
കക സമിചിുക (അ 

ഭവ ക്കുക). ി 
കഴിഞ്ഞുപോയ. നാണം (ശരം 

| കസ. ദ 

ടട 
ചം ഖം, 
ച്ച രു. 



അനുബന്ധം സിം [1 
പേജ് പള് 

കൂടദ്യവണകര്_വതരാ കേള്ക്ക ചരിളുക (സം 
വണകാരകർ ജ്, ചലി ഥാധ്യരഷനക്േട്്). 25 
൫). ഇല്ലത്തേ സംഗതി പ (ശവി്കുക ന്നതും 
ഞ്ഞു ധരില്ലിളുനവര്, 43 സ്വധാണേു 

കൂടിയാട്ടം സംസര്ഗം 410 കൈലി. ഷ്യപരിഫ രം 
കട് (അയിനു ാല്യി്ത മൈ്ി ക 
കൂടും കൂട പ്പി. ി 
തൊഴില്യോഗം (രോധം 24 (കോഴ എന്നതിലും വരു 
ലാ ക അ 
ടെ റി 
ലം ക നും 
യം. (ചിതലും യ്യ. 

ന കലസ കൈയിനെ സാ 
കു നം കമ്യ (1 മകവലസിനാല്, 
നം 

(0 വലദ് ൂ വലമ് (താന് തതൂലിനെ സംബന്ധി ലം റിജു ളലാകാ 04 
ലം ലെ ൨3% പരി 

വെത്ു രും 
ള്-ക്ഷേണം (കൂഴിയ്വും ന 
നല് | കോര്കന്സിലാക്കകം ൮ 

| (൨ എന്ന സാധാരണ 
വും ജം 

കൊടിയന് -കോപിച്ചവന്. 189 കെടു പ്ണക- കൊള്ളയും കി കൊള്മെട്ട്_ വലിയ നാശം കൊള്ളിവെപ്പും മേം ന 
ത്തും മ്തുപോക്കുക_അയ്ുക 

ട്ടിവെളുക._തട്ങലില് (ൂപൊന്നിന്നു കൊടുത്തു പോ 
തട്ടകം ക കകിയവന്. ലി 

ടടുപ്ണുക- ബന്ധപ്പെടുക. 146 
കെല്ുകപുക്. കഴിയുക. 
(്ിഹികഷം കെററിരി കൊട്ടക. തൂധിം. 
ച്ിളു. മി തുക. നാനി ബേ മ 



ര കാത്ത 
ന) 
തി 
വിയില് 

പിടി കടി ൭. 
കൊല്ലി, ടലി 
സിനി ഷും 6 
യ് ിയാടട, 108 
നിനി 
ഗിക യ 

റ തു 1] 
ത്താന് കര്ലക്ഷി. 22% 
ര ക 

ച 
കര് 
ക്യ മ 

രി യുട. 8 
൪ സകനില്ലോയ. 7 
യമം ലി. 

മാക ശലാക (ജേ ത്ത ല് 
ത്ത [ 
ച ്ചവിനിയുക. 
ക്ത. 

പത്തു് --ഴസ്ാത്ം, കല്ചവട 
ക്കാരുടെ സംഘം, ി 

ചാനിരിളുക._-ആത്രയിുക 
ഭൂമി ചാര്ന്നിരിക്കം 
അപായം ി 

പേജ് 
ലവ ്ങളങ്ത (നം 
ചര്യ തോന്നകില് 
ചാര സമം. 
ജം തവകകു. ക 

ചലവളരെ, ധാരാള ഇ 
ഭാകം ി 
ശ്യം കരും 
കയം ചേന്നതിറം, ധും 20 
ചാം (ചാരിയ 
പാ. നി 

ചിക്ക ിനിനനമാക്കക, 
നശിപ്പിജും ('ശരൂബ്ലലം ചി 
ക്കു. രള 
പിയ (ലലാരികളുടെ 
ദു. ി 
ി മ 
സാധാരണ ചി വ 

ചിയാന് ബ്ദകാരന്. 100 
ചിൈക്കൂട ഡ്, 1 

നി 
ചിവകം - (ഭിവകം: അ 

വച്യുത്തില്പ്പേടട രഷധ. 123 
പം ജയ 

1! 
പയാ [ 
ചുാതി.ചു്ടാണിവിരല്. 120 
പൂരവസധരി ചെയ്ങാന്. 28 
ചക്, കൂള്. പ 

(൧൭ ചെയ്യുക ചുഴ. 446 
പേ 2-8 ജോക്കകു. 

വിചി. 



അനുബന്ധം സി. 

ചെമ (ചെമ ഞാ 
മം കിാപോടട ഞാ 
തു). ടഃ 

ചേയ്റ(സ)ന്റിക്കൊള്ക_ 
കര പ്രദമിപ്പിജുക. 254 
(്രചെയസര്റികേ്, ചെ 
ജനനി ചൊല്ലൽ. പോപ്പ് 
ര എന്നതം പായുന്ന 
അലം പ. 110). 

ചെയ്യില് ചെയുന്നതും 
4 ചെയ്തും ന] 

ചെലവ. കശിലാപ്ം 
വെളളുങ്കല്പിലം.. ് 
യുക. ത്വ. പര 

ത്തു കേള്പ്പിജുകം ധിപ്പി 
ജകം (ചെലാഡിച്ച സ 
ക്കിയ. 
ചോദിക്ക (0) "ഇസൈ 
ചെലപ്പി. 
൧ കൂടച്ലാഡണകള്, 

ി 

ര 

ചെരിയ യാര്. കുട്ടിക്കാലം, 141 
ചെരി ഭാസി ദ 
ചേവകര്_ സേവകന്, പടട 

ക്കാരന് (2 ചേകവന്മംചേ 
കോര). ശ് 

മ്മ 
ചൊരണ്ടിളുക._.ചുരഴിുകം 88 
ചാലക _ സ്വരന്ത്രമാക്ഷം 

മക്കി ഏക്കം ചോ 
കൊര്വാന്' (7. ല്ല 
൫൪ 1. 150 334 

[ 

ഞ്ഞ 
അങ്ങ, 1] 
റുകൂ ഇക്ക 20 
വക ിക്ഷ ി 

ടിം ര 
കൊണ്ടു നാട ജ്. നി 

ടവതക_ തോട്ടകം ി 
രി. നി 
ടണം. നി 
അണ്ടക._ ശേഖ. ി 
ണയം (രണ്ട് ദണ്ഡോ) 

നിടെ വടി ര 
കൊടി (൬ ) 

ര്ജാനങ്ങള്._മാനാങ്ങള്ം 18 
ന്നില് പട്ടിരിളുക_ മായമായി 

ുദ്ധം നടത്തികൊണ്ടിരി 
കം നി 

ക്ഷേ കാരിയം. 8 
ല്പര്അച്ഛന്ം ി 
(ചര ജനം ര 
| ജോമി അമ്മായി. നി 
ലിക ആത്രയിക്ക 
(അതിനെ തലനില്), 48 
0 'പാതുപതാരിവേഷേ 
നിന്, ഇ്വേഷമ്യോ 



[॥ 

മം 
തിം 

ലി തല് 
കാം 

അലാധ്രി തലവര "മല 
കാപ്പ കപ്പി. (വിഷ 
പരിക്ഷാത്ഥം ആദ്യം ഭക്ഷ 
ംകൊടടത്തുനോക്കുന്നതാണ് 
ചമ. 

വപ്പേടുക-_-രാപസവൃക്തി 
ആവികരിടുകം 

ുപചങ്ങല (രൈ; തള 
ുകബന്ധനത്തിലാക്കമു. 
ജത (നരം 

ഖും 
(ഓള്ക്ഷ-തതു! (പുട്ട് 
ഷോ. 
റക അടിക, ശരിക്ഷി 
ക (്രാകൊണ്ടു അദറുക് 
കാരിതുകു. 

ഭിരിഞ്ുവരിക._തിടിച്ചുവ 
രിക. 

(൫ിറ-നികതിം വരി (തിറ 
ചെയ്ക, ഇടകും 

രിദക്കക.ക്കക (കണ് 
നതി. 

തീയവറാ-ചിയായവം 

അയബദ്ധം ജിം 
പേജ് 

ത്തി ളലം [ 
ഉദകം ആത്രയിുക (കമ നേക്ുുയിളു. 
യാം (ൂളിന് ഉയ). 

നി 

ളക_.തിരളുകം ി 
൭ തെിളുക് ി 

156 | തവ് അമ്പലത്തിലെ 
് ര്് 

14 ംഞര്പ്പാവോന്_േരോളി. 19 
പ ജലം പിയര്. 8 

വിശ്വാസം ി 
എ ോര്മുകള്തു ര 
ര്ശി. 98% 
ശോര്ഡിതു-_നലയപ്പെടണം, 128 
(ര രോല്തല്, തോററല് 
സിം ൩.2൭ 

ക മോന്വുകകളുറക്ഷകം പ്രത്യക്ഷമോ 
പക (തോന്റിക്കിടകില്. 

ി ി 
കല ണ്ഡ ്ഡേം (സൈ. 344 

പ്പൈടകതേരോന്നുകം 324 
ി ധം 

നം പകോവ്യം സഹിളുകം 25 പ്രാവശ്യം, ി 
ന്നകാരര്._.ത്നല്ക്കാര്, 9 ന 
ുയികപുക കരിയുക. മ കനം ക 

തുയില്ലാട്. ക 
ശ്ര യില്_രണം, ഉക്ക | ഇര്രംടുനഗരം. ജു. 
കാം ടടവമ്തു യില്. ി 



അനുബന്ധം ബി. 5 

നി 
1 

ന 

തകര്. ത്ത 
അത ആധിപത്യം, മേന് 
ണ്ട (നായ ലെയ 
ബേര [1 

ഞിമപ്പേടി_ രിന 
കക ചട 
രിക. ച 
(ജീയയജേവന്്ധാധന്ങ 
നവ (൭0 അളവുഭയ 
ര. ) 

രി നേരിയ 
പ 

പകക (൪ പക. | 
ക്കില്). ട 

പരടക്കകവിരിജുക (ശയം 
പടത്ത് ്ി 

പഞ്ജിപഞ്ഞി. നി 
പട പരമുകയുദ്ധം ചെയ്ക 

ടി 
പിയപ്രതിമ (ഭലാ) 1൫ 

പട്ടകകരിജുകം (മവ 
നടി നി 
പടകു വധം (പർ 
ക കത്തു. [ 
കാല് മിര് രൂപം. 
ലൈക്കാരകൊലപ 
കീകള്. 

പിരി പയപട്ി 
കം കെള. നി 
പടം ി 
പട്ടിനം-പട്ണം. ലി 
പദകയുലം ചെയ്ക 
രഅരപാറികകൊള്ള. 
ി നി 

പ്ജിവസ്ധാണേ (പഷ 
മ ചെന്നിയ ഭവേ. 199 
പരു രയും ജവ 

പണട ൂണ്ഡോരം (പട 
യം പണ്ഡാരും 

പണ്ഡിരകള്പണ്ഡിതയോള്, 290 
7 ഉഖ്യകം അമാത്വകള്. 

പരണിയാള്-_പണിക്കാന്. 16 
പരണിളുണ_സഫായം. 91 
പണ്ണു ചെയയുക (പണം, 

കൊണ്ടു പണ്ണി). ി 
പരണ്ുക_രെക്കിനിത്ളുകം അ 
കരിയുക (കിര പണ്ണി 
കൊട്ടവന്ന 
(പണ്ണല് 
ജേ ണ്ണ കുതിര 
ക്കി, പണ്ണും 

[1 



5 അനുബന്ധം സിം 

ജം പുത്തന് 
ന മകം ദില് ഴി 
ബജ 115. 

വാം കൊടപ്ിമ. ി 
പതികം പരിക 0 
ലാമ. ി 

പരത്താന് പത്തിലൊന്നു 12 
(൫6 ന്റ, ആറൊന്ു). 

പരിപിടിയുക._ രഥം പിടി 
കം സാജി (തി 
പിടിജുവേനെയു൦. [1 

പിക ഭ്യസിളക 
പഠിച്ച്. വിര 
പര്മാവുക_കപരമാറുക. 
പ്രത്ങള്.പമക്ക്ായവ. ൭ 
പലരുപപളള് ര. ഡും 9 
പലരി അപരാധി (൫. 

പരംവം (ഇ്യലാരി യാമ 
൯. നി 

പത്ളപത്തും ി 
പറ കൊട്ടിക്കത്തുക-പെരു 
വയിച്ചു നാട്ില്സിന 
പയറത്താക ി 

പഠിജുകളിപ്പറിജുകം 150 
കറുക (പഠിച്ചു വാഴി 
പിയ. ക 
പഴയവ, ലി 
പകടസമ്മാനം. ക 

ലധിപാടട്ം മ 
(പും ൫ 0 

പേജ് 
യമ ൫) (മാതാവി പാച്ചു 
ലിക 1 
പിളുുപട വിഴ്തുക. 
(൭൮൮ പാടിമുക്പചിം 
വിത്തും പ 

പാടി കിട്ടിയേ തിര 
എന്നു ശി ിരിജുക. 80 

പാകി (പാടിരികുക. 
നോക്കു, നി 

പഞര്- പാട്ടുകാര് (പണ 
രം ശൂത്തയേം). ി 
ല്ലി ഖ്വോഫേണന്. മുട 
മലമ സ്വര്. 
പാവട, [ 
പാവാന്-(പാു) പാപ്പാ൪. 194 

( (രഞര്പാഡാന്; ആനപ്പം 
പാ. 

| പാലി തിക്കി 
! പ്രാണി. കും ഇ 
! പേജിലെ 34 തി 

രത്തുമും 
പാ ശുന്യസ്ഥലം (ാഴ്ചക 
ജോ. [1 

പിടിച്ചുനിളക-ജശ്രയിജ്ളുക 
(സ്ധി നിടെ പിടിച്ചു 
തിറ രജ 
പിന്നിലെ (ശവം 
കണ്ടകിന്റതിന് 
പിന്നെ. നി 

(പി്നര്--പിന്നില്. ടു 
(പിശകകകകകിളും 1 



അനുബന്ധം സി. 

പിപി. നി 
പിക. ന 
പിളക്കം-പിളക്കം ദ 
പിയ സംയപ്പെടുക (രാസ 

പിഴ്കിയതിലിട്ട. 
പുമഭവ പുടവ (എത്തി 
വൈകൃതമാകാു. ടട 
ന [ന 
പ്പ് 
പുണ്യം 
പുണ കൊള്ളുക 

തിയി (പഴയ. 
പരിക (പൂരി ചുര, 
പര്ളകപിടിജുക (ത്മ 

പുരിച്ചു കന്. 

(പ്ര നോക്കു. 

്് 
ി 
ത 

ി 
ജമ 
) 

പൂകപുരി 
പല വയല്ം 
പലിമായപുലിയെ പിടിം 

അള്ള കൂടപഞ്ജരം. 
പ പൊള്ളുതടി 
[1] 

പുറ്പടിിളുക--പുറ്തേക്ക 
മളിയിിജുക. 

പാപ്പംകപുറ്പവികകകം 
ആഭിങളയകം 

പുരാ്യ.പിരാവു്ം 
പുച്ചപുശുകം 
പ്രചണി-കമ്പള്ങ, 
(൫൨൪൭-൮൫ 'ശാസ്താവോവോന് 

പുമൈട്ക്കവന. 

ി 

ി 

1 
1] പല് 
ച്ചാ കരായില്നിന് 

കഴിഞ്ഞും. 
പരിപ്. [) 
പക്കലും എക്ക്. 
പമചിന വലിവു 101 

ഗ് പായി, 100 
പരി വേ 

ഃ 
കം (രം 

പെന) അമ് 
റ! 6 
(പെന്, പെമ. 
കം നി 
പോക, പെട്ട (ച 
റൈ ക 

രാജ പൊക്കിള്. [7 
ഡാദ്ചംകള്ളപ്പണംം 14 
പേളില ഖിന് കം 
്രക്ചിന നോക്കു. [। 

പോല്ലോല.ളാസനം. 96 
റാമും. സച 
ളം മട 

(൫ പൊക (ോഗമു പ്രസ 
രിക അഭിമാ 

ി 
ി 

പൊത കൊണ്ടുവരിക, ടട 
(പോതാല്, പോര തത. 
പ് 
നി 



അനുബന്ധം സിം ട 
ജ് പേജ് 

ോഖകഴിയക (കരാറു ൪റില്ിട്ടിന്െറ മുദം 
പോയതിന് ഭരലക്ഷകഷി (ല്റിള് മരം. ി 
തറി 6 നാവി നീരാജനം ൫) 

ി ി 
ള്ള (ജോഡി). 

മ 
ഭ്ങലി..കിടാരംം 
്ചിക_ഞ്ചോ (തരം നി 

ഒഴ പെട 
ടയറും, വെപ്പുമാരനം 
കിച്ചനും തി 
ഷി. 
രിച്ച്. 

നേമായവാവു ഇഷ്പോലെ 
(ഏഈനമായവാറ്, തീന്ന 
വാനി. 
ഷ്യന്. (ഏതു 
അമ്മയല്ല കൊണ്ടി. 
ഞാന് ആളായിട്ട്, എ 
യസര 
പേ നോക്കും 

കയി മം (രമി 
കിച്ച 

ടി. മച്ചി. 

റത്തല._എതിര്കകി 
തല. ഒരതലു. 

റെറാരു്കില്_ റാ 
രള, 

(നവി പാച്ചുയിള). 
നവമി താല്ക്കാലിക. 

1 കയ ആഘോഷസ്ഥലം എ ി നെല്ലാണ് തമിഴില് അ 
അം. (7 പകം 

| പടല തിത്തി മം 
140 1൭ ഉപേക്ഷി? 
ചരക പകരം ഉള്ള 

കക്. ന] 
൩ കിക് അധികം (മിക 

പി വിതുകു. 
ചി പണത്തിയേരം 24 

0 ചിയ രേഷീളുകം ി 
കളം. ന 
ക്കം ] 

ല് (ര്റ മാതൃകയില് 
തിക്കു. 

ഷക ധി. 240 
കളു തികകം ി 

9 ആദ്യത്ത (ത 
അയ നി 
(ളു എന്ന സ്ധധാണോ 

9 വം വത 
0 നമ് കള 3) 29 
മിയ ന 
നിലാ ചിരം (മതിലു 

ഹി). 
ഞാണ് കയറ്, ല് 

ി | കെള സത്യം, 



അനുബന്ധം സിം ി 
പേജ് പേജ് 

ചെല്ലുക കരമിളുക വളൂസ-_ണ (വളരും...) 4 
(വ്യസന സുഖമായ് വു പമ്കപിടിളുക; തയ. 

മെല്ലാം വ ല്വനെക്കെ 
ര് രു. [ 

ളു വളര. പ 
രാജകലവര്-_രജേകലില് ക്കം 1 
ഭജനിച്ചവരം ര ക വ വകക കം 180 
ര തു ഡാ ി 

ലാക്കാടി്കൂതിപാകേന്ം ചാ 
ലല ഷി. ര 

ലോ ലോഭം 498 വാങ്ങിക്കൊള്ളുക_ക്കകകി എർ 
കക (രാണടികൊള. 497 

ി (വാജ് ആധാരികപ്രത്യയ) 
വപ പീഡ 19 7 മോജനതില് വായ്, 98 
ിലാഫം_പഞ്ചലോഫം 194 (പേ. 0 മം നോം 

| പേ. 95, രഞ്ാം പാ. ഭേ വണക്കുകകിീഴിലാക്കം ലി 
്രിവണണ്കരര സി, ണത 
മ. ന. സാ) ആയിരിക്കാം 

പരണിക൪._കച്ചവടക്കാര്, 18 വായിയയുമം (വ ഇജയുഷയ 
വയിദു_വയ് (൪: കയിദയം 20| പറയമം ൨. (കയി 9) വം രഃ 

ലസ് സുമ്ും (൮ വലതു | ചോിതുകം സമം ൨൧ 
വലം, 1.15) കൈവ കം 
സ നോക്ക കി 

്ായിയിന്രമ_പറതല്. 28 ലി. ബലാര്ക്കാമോയി. 85 
(0 വലി. ണ്ട ന, | വാസിച്ചവണ്ണം-സ്ോച്ഛപോ 
വലിതില്പ ജം 1. കു, | ലെ (യാതി. േ 

ലിയ (വലിഞ്ഞ് നോക്ക) 8 | വിചാരി അന്ോഷിളുക 
പള്കാള്_പുവല വയെ (ളിച്ചു വിചാരിജുമാവ). 8 
ചി. 16 പിക എന്നമ്ാവും 

പരിപ്പു പരികിപ്രുച്ച. | "ടട. 
'ഘലീഷ മില്ിി യവഫികം ഷം ക 



മ നബ 
പേജ്) ഷം, 

ിയം_വ്യയം. ചിലപ്പ് _ പേടികി-രവ്യാപോരികള്. 171 
വിള വിയും). 88 വേല്, വേകടി. വേ 
പിയ (അടിയം | തസ്കര 

വിരിയം). | ഷി 
ിഴിച്ു_ചുഡിഴ (മല. മിഴ്) | വിപരിണാ 
പ്രശം, ഷൂ 7 വേണ്ടുക ആവശ്യപ്പക 
രിയ, ഇസി | 
തിക. (അരണ പണം വേണ്ടുമോ). 23 
പകള. | 

ഹിക തീകക (ശവി | 
രള തിമ. 494 ശിവം വച്പിട (ശീലം 

വെട്ടിയാള്-_ (വിഷ്ുപ്രരി | അ ി 
ഫാലം കൊടക്കാതു പി4 
യ [1 ള് 

വെളി  പരര്യമപ്പെടൽ, 
പ്രമോ അസ്ു--ന്ധിം നി 

പണ്ക്ണ്സുക_ ടുക (വേ | (സസ്ധിരും ധേ 
അിപ്പോവിതെന് ൮). , 0 സസ് _സന്ധി “ജ് 
നിം ഞ്ഞി. ജേ 
(്ാനത്തില്സില്തതം | ചേതന സ്ഥലം (ജയ 
വിള. 91 സന്ധി. 



അനുബന്ധം--ഡി. 

(ലിഭരചുള്തിന പ്രസിഭേപില് കടം മായ മൂന 
കളില് കാണന ചില അധമ അവ്യ ശുപാങ്ങളും (ഷാ 

ഡം വിടി വയവ 
ചം രകാ ദി പരേണ 
ധ്യാ പും സൂചക മു 
ചറം ന്നി. പരു 

ച്ചാ പുഴ 

ന്നാം ഭാഗം. 

1. വ. 4-5, 0. അുതാകിന്റമയാന് (അതുതാ- ൧. 18. 
അമ്ശബ്ം തൊട്ടുള്ള (-്തോടകൂൂ 11). 20. ശബ്ബത്തിന്റു 
€ നയും 

൭ 1. ദേവതൈക്ഷപരേ (വരുക ഉരരായിരിക്ഷച്ചെയ്ക് 
൧൬ 15. നസ്കരിപ്പിരും ( ൧൦: 22-23, മായി 
രിപ്പാനായി (വീയിപ്പം- ൬. 

8 ൭. പരിതാകിന്രമയാന് (പെരുത- ഴു). 8, ഒരത്താകാ 
കരില്റമയാന് (ല്ലാ 19. 14. ചൊളപ്പട്ടര് (പ്ല്ടാവ. 
15. പെരുക്കം (-കെല്ാം 10). 20, ശാസ്ത്രകളപ്പലവറ്റി 
മ്മം (൭൪ പലവിററി- 10). 21. അറ്താവാന് (രതാ 
ലാന് 10). 

6 19. രക്ഷിച്ചത്മേവയഭയവനുക്ക (രക്ഷിച്ചുതാന് മേവ 
ക്കും 22. അവ്താകിന്റമ (അമ). 127, വരാതെ 
രരം 

6 6. ചേമാവിതു (യാവിതു ). 8-9. ഉഷ്ണം രണ്ഡകരപുറത്തു 
ച്ചു (കര്, പറ്തുവച്ച"). 18. മാജപുതന്കള് (പുരു. 
20. -പ്പോപ്പിചച (പ്പോന് ഭെൈപ്പിച്ചു. പ്പോംബൈ- 12 



കി അനുബന്ധം ഡിം 

പേ. 7, വ. 1. കാലാത- (കാലാ. 15-18. ആണെവ കണ്ടു 
(ആവൈ കണ്ടു? ല്" ധേനവിനെയും...വചചു 124.1:2.109. 
4. മെടില് (ള്ളില് 0. 

൫ 12. മിത (൫ൂതിര്മ്ത, ചെല്ലതേവണ്ണം (ചെല്ലോല്ലം- 4). 
15. പരമ്പുരി (്്രാംപൂരി 4. ല1ംഴ ജി ടെ ഗുണ്ട. 
കരിടകമാട്ടാലെയും (കിടട്ടാലെയും "). 10. അത്തു 
(അത്തി ൪.൩. അറുമ്തകൂടി?). 22. കരത്തില് നിന്റു 
ക്ക (ഞില്നിന്റുമുമകം ). 

11 ൭, ജീരീഖ വ്രിതില ൫). 
12 ൭, മുടകത്തുള്ളറ്യതിററി (ള്ളവും ?). 19, അവരളേനൊ 

ഭാത (അവരളൊല്ലാത 
18 8. ഇജ്ജാതി മുനിരൈയും (0), 4. വെട്ടിനായകന് (നായന് 

൬.൭. .മതില്നായന). 24. അകഷപുക്ക (പുക) 
4 1. -പ്പുമറുവാല് പ്രമു, 9, മേയ് പാദിട്ിരിക്ക 

(ജേജയവാര് വിട്ടിിക്ക 1). 17. മോകളത്രകേന്ത ര 
മവര്കളില്നിന്റു (ഉധാക്കളായമ്ത്ു പരുമാദുമവര്ക 
ളീര്നിന്ു.. 27-29, ഇടൈമിട ചൊല്ലിയതായിടട 
(യടഞ്ചോള്ളിരായി്ട 1). 

05 20-21. അപാകരണ (അപക 1). 28-27, കൊടക്കമോ 
കിലും കൊള്ളുമാകിലും 6 മാരറിലും...മമറിലും 1). 

17 8. പെര്റിതുചൈ (0). 5, കവിക, കവിരാരി (7). 9. 
നിത്ചിക്ക (നിശ്ചയികക (1. 16, ആയമ൪ (അയകര് 0) 
വ. പ്രസിദ്ധരായൊള്ളര് (:യൊള്ള [കള്ളര്] ൬). 

48 ഒ. മൂട്തതും (൭൦ ൭). 6. ഉതകകോളതു (പ്പു). 
99 17, ചെളതില്ലാന്തവരള് (ചെല്ലകിലും- 90. 
28 8. ആര്േചചല്ിതെന്ും ആരാട് (ആര്മേല് ചെല്വിെന്നു 

മാള 39. 29, ചെ്തുനേജം (ചെയ്തും ഞാനും). 
4 9, പുക്കവാന് [കവാ 
6 18. ശക്മിക്കി ക്രിക്ക 1). 28. കടവി (കടവി 

യമു. 



അനുബന്ധം ഡിം ി 

29 5. മാറിലുള്ള (൨-൮). അവററി (അവറില്). 
80 3. സംഗ്രാമനല്ലവാറു (സംഗാമതതുകക നല്ലവ ?).. 
92 ൭. കെട്ടവാറു (കെട്ടവാറു 1). 
൫4 8. വത൪ (വെരുര് 0). 
89 6. പടിതും പ്രടിത 11. 
7 5-4. അറിരിപ്പ (യച്ച 1). 21. വേദങ്ങളെ (94%). 

7. തന്താന്താവ ടയ (ത്താം മും 
89 6, പലധിട്തം (-വിടത്തും ജു. 
0 15. ന്നോണ്ഡ (അണ 710). 
1 10. -പ്ലോല്ിതു (പോലും? 7 പരിവളകപി- 
42-48 32. അവനീകളമാതൊഴി(വികു. (അവയസിലിരാതൊ 

പി. 
9 ൭. ഉൂപനിച്ച- (ച്ലാ൪-൭). 10. അതില്നി. (ആരില് 
ച നിര്വ 

48 ൭1. ആശ്രിത (അശ്രിത്ത 14. 
95 1. വശ്യ്്രിയനാ (നായ, 427. മൂണ്ടാം രണ്ടായ്). 
൭1 16. പശ്രകഴാരൈ (ലാത്ത 14% കഴക. 81. 

കന് (കൂന). 
൫9 15. -പകഷങ്കളാ (ളാം. 1). 22-28. കമുമിതിനൈയും 

രത്തിനൈയും 1). 
൫8 20-91. പാശിയുന്നാത്തുപരിയും (രശിയയനനാത്തുവരിയും 7 

അത്തുവരി-ോഹം? ല്: തുവര്- തോരുകു. -തലരി 20൬ 
0 80. നിനിടെ (നിന്നുടെ. മദെരവിടേയും കാണാജ്യയാന് 

അക്ഷരത്തെററാകണംു. 
9. നിെപ്പട്ട്ണുള്ളേ (നീഠപ്പടംവളു. ണ്ണ 4). 
14 മൊരുപടെ (മാരുംപോടേ 9). 
10. അന്റീക്കെ (യു. 

൫2 7. കേര്കിലും (കിലും ന. 
98 17. ചെയ്യിന്റ (താന് ] ചെയ്യിനറ & 9). 98-24. പ്രവ്വ 

അിക്ഷിണന് (തിം. ല് മും 

ളു 



ി 

ി 
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94.൮9. അറിക്കെ (യ. ൦ 81-10). 24. പുഷ്യചകടി 
ചഷ്യകടികൈ 4 ഗണം 2. പേ. 54. 28, ചി 

രഘു. 
8 എര്റവാവ (എന്റ ൪). 20. തച്ചാരൈയുടയവന് 
ത്രച്ചായ് ചെയ്യുയവന് 7 ച. കമമാന്തികന് മ). 32, മറ 
പാട്ടവും (മറുപട ). 
18-14. വരപാകം പ്രമാദം 1). 21, -മറിഞ്ചു പുക 
വാവര് (ൂ്റിഞ്ചകത്തു പുകവാനാവര് ?). അടുത്ത വാക്യം 

൫. കാവിതു (വിതി). ൧ ക്ലക-മു. 18-19. എത്താക്കള് 
(ഏത്ത). 28. ശിഷ്യളള് (ശിഷ്യര് തങ്ങള് ൮൮.൭. 
19, പെരിഞ്ഞു (ചെഠിഞ്ഞു 1, ല ചെറിതല് സജി 
൮൭. 14. പള ൫. 
194. ഖലഭിപ്പുടവാര (ലരീപ്പടവാര്മ ). ല: അലി 
അലര്. ഇനി, 11൭. പടവാത്ത 3. പടാര്ത--കിം 
ന്തി. 
198. പധോതുവരുമാകിന്റമയോല് (വധോരൂപമാകിന്റമ 
താര് നും 
19, ണ്േപമളളു- (ണ്ഡപാതമ. ? ല്: അത്യാഫത- മ). 
28. കൊടടത്തുകളവൈ (കെടത്തുകളെവന്൯ 14.14). 
10. അവരെ (അവനെ 1. 
90. പക്ഷികള്കഷ വേവിതു (കറി്മേിതു ? “മേ തുത. 
൭4. ഇവിരരി (൭0ിു. 
18-19. പകെച്ചു (വകൈഞ്ചു 4. വകയമവിഭജിയുകം 
80. കിടവതിലുഞ്ചേ്്രിതന്റിവ (കിടമം മതിലും ചെ 
ഭിതെന്റിവ 7). 
1. അകടതുവര് (അകര്ത്തുവര്. അകഴക_കഴിുകു. 9. 
ഇട്ടിയേ (ഇട്ടിയു. 12. നീയമാനാ(ു്യവസ്ഥൈ (നീയ 
നയ്യവസ്വോ 7) 
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പേ. 91. വം ൮1൦ ഇവ (ഉവത്തു 10. 
[1 

[1 
] 
00 
08 
108 

1) 
18 
108 

[ 

5. കരപ്പോനായുനം (കരപ്പന് ആയുധം 22. കാജു. 
കൊല്ലുക). 8. ചൊല്ലിപ്പോന്നസിതെ (-പ്ലോ്ന്നിതേ ലം 
പോത്തരിക_നം മിഷ 1:10. 6, 10. നാന് (ഞന്) 
പൊതുവില് ഈ രൂപാ 
9. പോന (പോന്ന 1). 

ട് എല്ലായിടം. 

18. -സമദ്ദനമിവെക്കടടവിംതറ (ജലനുന്മിവന് കൂട 
ലിയെ 2). 20. സ്നേഹമോ (ലേ തരും 
൭. പുട വു 
പിും ഒ “പരാ; 
18-19. തെമ്പതറിഞ്ങുരേ (-൭റിചല 
നീള്തകടായ് പിന്നില് (നിമ്മുകടായ്. പിന്നൻ ?) 
കടായ്, കടാ--കൊരറനാള്. (7 കിടാ). പോക്കാ. 
അളം 11.൭ “ഭക 
6. സഗഗ്രഹിപ്പിച്ച (സംഗീപ്പിച്ച ? ൬). 
9. യാതൊതേതതിക്കില് (ഒരില 269. കിര 4. 
2. പുപ്പെടിപ്പട പ്രാപ്പക്പ്പടു. 
0൦19. ആത്രയി- (ആശ്രീ- യു. 

ഭം വിര ക്ത 

9. ചാത്തുപോിറന്തുകലയോടം (പിട 
ലമമടടം, വ. സാത്യാനപാഗാണി- ചു. 3. -പ്പോഴായ 
(റ്വോ). 29-29, നിനാകകി (നിപ. 
9. പൊതുവിതു (പോരവിതു. [ഇ] 1). 7 ത്രം 
9 ഇടുക (ഇക്ക 10). 
18, പള്ളികകിരിപ്പ (കറീപ്പ 10. 19, -യല്പ (യെ 
ച്ചി -ച്ച വഗ പള്ളിയി പട്ടിക്കും 
28. പൂവര് കറിയാതവാ പ്രരറആകള]വര്ക്ഷറിയാത 
നി 
1. മുജയിരിപ്പിതു (5-7 ൭ “പധാന. 20-29. 
ചുഴന്റാല ഗൂഹര്തെ (ചുഴന്റാന് അശു, ഡാത്തു. 



ി അനുബന്ധം ഡി. 

പം 111. വ. അടകിന് പാന് (അടേകാതിയന്- 11. 6, വിട 
മര്രിടത്തല്, ത്തില് 10. 7: വിടത്തല്,൪ _ രവ 
കൈ നിക. 8, മി്തില് (മിക്കി പ. 15-12. ഇവു 
വമാ ഇ വുമാം. ഇ(അുവ താനേ 4). 

വിമ 1. ഇള പന്തി (പ്പി ?൬. 
൮2 8. ക്ഷയ... അനവ്ിക (മജ്യകളൂയെ [ഇടയില്) 

അന്തം. ഓ ക്ഷയ. 
൮൭ 29. കറയും വിഴും (രയം വിത്, വിറ 

പരീവമ്തിതവസ്ാലകോോം 
൮൭ ൭. പുക പ്രമ 1൧. 24. കക്ഷ (ഷു ലിമ). 25, ച 

ഉമ്പരം (7). കഞ്ചുകമാണട് വിവക്ഷ 
൭ 8. യവനകാികള് (യവനകവ(ബുമാമികര് 1). കിര 

രുടെ വിവരണമാണ്. 
0 ടം കടം കൂ). 19. കിമി. പൂരിഞ്ചോൈ 

ണമ (മിരി പുരി മധാരൈക്കണക്കെം ല്. മൂട 
28. ചെപ്പേലിം വയം (ചെ്വേ ഖിലക വരയും 10. 
2528. പഴ്ന്നോരെ (-മത്താരൈ 3, 28. മെമ. 
(ഞ്ജ). 

11൭ 15. അവകടങ്തപ്പട (അകലകടന്തപ്പട ? ല്: അപാസ്തു 
തി 

120 2. ഉടൈച്ചല് [ച്വായ്). 14. ബാധിതകളില് കരളില്). 

രണ്ടാം ഭാഗം." 

1 16-17. എന്റുവിതു (ഏരരവിളു ദ). 17. കുടിയേ 
യോരി 9. 

8 16. പൊ (പെ 9). 18. ധനം മെന നം മമ]? 
ര സുഖേന ദദ്യൂ_ യ്യും 

കളം മുഖും 
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4 12. നിര് പോവാന് (1രമിയും] ീര്പോവാന് 1). ൧ "ഭി 
സ്വകം) 13. പുല (ലു 9. 

പോം 6. വം 1-9. പെരുക്ക ല്ൃദ്ധ൯ (പെരുക്കം വൃദ്ധന്). ണ്ടും 
ഭൂനനം വരികള് കഴിഞ്ഞ പേളില് വന്നതാകയാന് വിടാം. 

൫ 20. െട്ടിക്കകത്തും (കെട്ടിത്തകന്ും 20. തക്കം 
കും 

8൫ 6. അക്ഷന്തി- (അകള്ി- 9). 11. വെരുടൈച്ച (വെ 
തച്ചു. 

൫ 20. ആനയിറണ്ടം (-യിരണ്ടം 11. ലലലണ്ടവം ദരിരുന്നെ. 
ആനപ്പിണ്ടം അന്വ). 28, വരരെപോര (വരപോരു ൪0. 

1 ൭. കളന്തറേറാല് (ൂമളത്തിനാൻ മാന് ഴും 10. -പ്പൊടിച്ചി 
രികഷമതും (൦പ്പോഴിച്ചിരി- ൩. പൊഴികകക-തൂളയുകും 

22 5. ഉന് (ഇന്. 1. 16. മോന്റകഴവിതു (തോ 
അകള്വിതു. 28. -കോണ്ടമൈക്ഷമവരക്കു (മക്കം 
രക്ഷ. വര -തില്ം ചിറുവര്പു- .15ം 

9 3-4. കിടകകിന്റ (മിഭകള്കിന്ര 1). 
14 14. എയ്യുംപോഴ മറവാ (എന്യമ്പോള് മാവാന് ഴു. 
1 4. പൂതലാജ്ണം (പരര്തലാവണ്ണം 1). 
17 15. ഇനരകിലമുണ്ടായ്* നിലദിലുണ്ടായിരിപ്പിതു (ഇന്രകീല 

([മോതുമുമം നിളത്തി]ലുണ്ടായിരിപ്പിതു 2) ൦ അര്തിരിന 
കില. 

18 18. ഇളുളേവായിരിപ്പിതൊരമതും (ഇതമുള മളവായിരിപ്പി 
താത മരം 7 ച. "ശതി ശതുസ്ലാലപ്രമാണമായുധം" 
ണം 1. 128 (താലം-ചാണടും 

19 ട. കൂരിട (൭20. 
ച 17. പീചപണ്ഡാരെ (-പണ്ടാര) 4: ബിജണ്ഡോരം. ല്. 

പീചം ബീജം. 1.29. 
9 1. മമ്സേ [-കട്ു. 8. താന്തുയേ (തത്താനത- 4). 
ടട 4. കീരി (കരിം 7, പുതിയ വിട്ട (്രതിയവിട്ടം അവ 

ജട. 
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(൭. കം (ളം 1). 28. കീനിലൈ (കീമ). ഒട, 
പരവാദൈയായ് ([-യാം ഉ 'ഭാണ്ഡവാഫിനീപരി 
കിപ്പു. 

95. വ. 99. റെറവിടമുരൈവിടമും ന, ശ്ധാപകളസ്. 
നാം 
9. യകഴവിമു (യക). 
[ 
ി 
20. താപടിപ്പകകഷമവനും (പ്പി കാക്കമവനും "ല്: അച്ചു 
ല്ലി പേം 28). 22. ില്ലുവളും (ലലി൯റവ.- 14. 

പരിഴൈക്കമാറു (ലോകം പഴിക്മാറു ? 
'പരിഭാഡണട്മു. 

5. മനി ഇറെ (നൈ ഇര  വീട്ടുനികതിയാക]. 
2. വിഷയത്തില് (അന്ത) 2 
ഓം പ്പോ പ്പടിനു 0. 

പ പിളില വ. വാരം (അവ 
പരമം 7 ച്ചു. 54) വികെ വെള 
ക്ഷം വിഷമി. 
0. കൊടി [അജിന് ൮). 25. വൈയാി 
യാവി ൭. 

11. ണതു (ന്നതു 11. അവസ്ത). 28-90 
അധ്യക്ഷ (അധ്യക്ഷം ?) അധ്യക്. 0. 
൫, നാളോടിയതു (ളൊടി- 2. 10. ഉപം (പെട്ട 
29. പമൈഞ്ഞ (ചരം 1). 25. റേതല് കഴൈക്കമതു 
ലീദരില് വരു (റേത്താര്ക വിമു വില്ലില് വരുമതു? 
ഉപമയെ വിവരണം. ൭. വില്പന നിഷേധിച്ച വദ്തൂക്ഷള് 
ലീദുിട്ടിമമു--കെ. വി. എം പേ. 3). 
വരമ (വരാതെ, വാഭാമല് 1). 
പിര സപ്പമ്യത്റത്തിതു (-അില് ൬. 16. പിക്ഷം (വി 
തത 10. 23, 24. ഇന്നത്തില് (ന്നതില്. 
8. ചെളപ്പടിയെ ആദി (ചള, പടി ആദി ലു: ചേളാകം 
വര് എം ൪: 1൭). 10. കൂരയും (റയും ൮). 
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40 16.൭0. ക്രേതാക (കഴറകക ൮). 22, ചട്ടം (രം? ല് 
"അദ്ധ്യകം കയ്യാല് ലം 29. ഗുണകാത്മയിവ്വഴിമേല് 
(രണകിര്തികള് വഴിമേൽ ₹ കാത്തി! 90. 24. പിഡി 
ചലാന് [്രീഡി- 9. 

പോം 41, വം 92.33, പലവിപ്പിതു (വെ വു. 29.30. കരി 
കൊളിലെ- (കറികോളില്ല- ൦ *പ്രമാം_ും 

49 20. കണക്ഷവരൈ (കണക ൬. 
44 4-5. എന്വാ അല്ലശേഷമായിരിയ്റില് (എ൯റവാര 

1ല്ീച്ചപടികവയ വത ഒഴികി ലം പിതകില്ു 
മൊ കരയേണ്ട) വയ്യപവികിരം ൨ തിര പ 
വരി. ഒരു തീധന് പാളിയ ഷം തിമി ഇരുന്മവ 
ഇരുന ദണ്ഡപ്പുരുവിതെന്റവാുദ]. മാല്ലധേഷമായിരി 
ക്കില്). ൧ കഴവ്യാ. 11. പേ. 44. അടിക്ഷരിപ്പില് 
വിട്ടതായി ഉഹിഷകുന്ന ഭാഗമോണ്ട് ച്ചതുരവലയത്തില് 
കണന്നതു്. 

46 3-4. ഉകയമക്കി (യാക്കി 1). 5. പരപെക്ഷത്തിലും (അ 
പര 1). 1 വരിയില് പാപ്പ വരു നോക്ഷികം 
17-18. ഇന്നോമോന് മുന (രന്നോന് [കൊറടവന്നോന്] 
ന്നെ, 22. വനം എന്റം മ ല്യേവര്. ദായകനാ 
വോന്ം (ധനം എന്റും ചൊല്ലേവര്ം | അയാധിനാടയ 
സ്ഥാനമന്തരസകാനനിയെനറും ചൊ്പുവര്. പ്രമേണമാ 
വിമു മുഖാരി ഉടെയുള്ള സംയ. തേറപ്പടം പുരുഷര് ധനം 
കൂടിദ്രിറ)ല്ദവരളയും ചൊല്ലുവര്. പ്രത്യക്ഷാനമാന ആഗ 
മങ്ങരളേന്വവം ചൊല്ലുവര്). ഭായകനാവോന് ടം. 1). മൂല 
ത്തിലെ അവ്ൃത്ിപ്രമാണങ്ങളുടെ വിവരണം. മുഖാരി 
ൂഖോള്പന്നമെന്നു നേരെ മുകളി൯ പറഞ്ഞതു്, 22. ദായ 
കനാവോന് (രാപ 7) അത്തു താഴെ യില് “ദായകന് 
മന്നം സ്ഥാനം ഒരുറവിയമാകമോ ₹ ല്. "രാജകദാപക' 
മു. 28. വൈപ്പിക്കാവന്. നിബന്ധകനാവോന്.. 
(പ്പിക്കാന്. [ദായകനാവോന്: ഇരതെ്യമവേന് 
ീബന്ധകനാവോന്... 1). "ഒതു തണ്ടു" ആവാനാണ് 
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വി. ഴി. ത്ത. ഘി വ 25-98, 
എല്രാവയമയാരിിരികകം, (എളവായമു). 80. ബെല്ല 
പ്പ. 

2൧. നിനൈിലും (കിലും). 10. കിയ (കയ 0. 22. 
എന്തിനെ (.൬൯" 1). ഫോ) (മാനായ). 28. കുരി 
കൊ ബണ്ടി (കറിക്കൊള്കം 0 0). 

ര 17. യിതിയിലും നിന്റു്കൂ തീയിലും [നീരിലും] നിന് 
മ. 

49 119. തി കൈ്തയിനൈ തികൈഞ്ഞുതല്ലയെന്ര (ഒ 
(തീനൈ തികഞ്ഞുതില- 7). 

5 24. ഞായററില് കളം (അയറി [ഷ്ുകളം 1), 80. 
ഇവനെ (ഇവ. 81-92, ചിത്തിര (കക 1). 

മേ ൭, കടു (കക 10): (8-9) നീല നായ (ന്തി 
വി സ ഗ് ആളതിന്ലിം പ 4 
9. ഭയ ഉടെ (ടി ചല. 17, എഴു 
വിതുമോപപേഡാരം (എന്തുവിമും ഇമുടമ- 19. 23. 
എരാകിലം (ത )ം 94, ജാഗവിലാങ്ങൾ (ജാഗ 
പാപങ്ങള് 11. ഴ “ജജ്ങവിവഫോദിനിമിഅാല് 
ആം 0 ശൂ പം, 25, ചതിയാതെന്റ (യി 
൨ 1). 82, വേദത്തനയോരുതതന് കൊണ്ടു 
ത്തുതക്കി (വന്നി ടയൊരുത്തന് [കൊണ്ടൊ 
അന് യഭത്തന് | കൊണ്ടുകൊടട്തുരാക്കി 4). ടം പോം 
ല് ഇടല് പോരുക വന്തം 

68 ൭. ഉപയോഗിപ്പിയ ഇതം. (ൂപരയോഗിപ്പിതു. ഇതും [ഫഃ 
ണാപായം] ൦ 17, കാര്വുതാക്കിയേ ലാം (രാകി 
രുടെ ലാഭം 1). 21 ഇരവില് കഴു (തപ 
തിറ ഇണ പീല് 14൯. “വയില് 6. ഒ. ഫോര്ഘ 
ാര്ഘണ--്ല) 22, ദയവും 

വ നഷ എഴ പ്ലം വിഭവ ചിച്ച് 
20-22 വഴകളിൽ കൊ മോം നിനി 

ഗി 

കം യ്മ ടി ചം നിള 



അനുബന്ധം ഡി. ി 
൫4 10. മെക്കട്ട (യക്ടും ഒ "സമാഗമ". നേരിട്ട ഫാജ 

രാവി). 28. ബ്രാേണ 6.൭0). 30. നിച്ചലൂമറരി 
ടും 

65 3. കലത്തില് (കത്തില് ൭ ലി. 'ലസോഫസ്ം സദ്്റിഷോ 
ദീയതാം പേ. ൭). 15, ഇന് (ഇതറിഞ്ഞു 10. 
24. പറെയാത്തിരിപ്പില് (-രികകിയും 9. പടെ (രു. 
തന്കൊണ്ട (താ). 30. വായിയെങ്ള (യഞ്ഞു 0) 

8 1. കൊള്ളണ്ടാകിര (മോര് ഉണ്ടാകല് “കോള് ചെ 
ഭവന വം 

൫7 22. “വനെ (ല്ലേ ൬. 23. -ംഴി്യമാഷില് (മാഷിന്റെ 
നി 

8 16. പലഫാനി (രല. ും 21. ചെയ്യിച്ചതിന് (രീല് 6. 
ജീനില് 0.൬). | 29. 'രാജായിനുടെ (നിടെ റം 28. 
പൂജയ് (പൂ). 128, ഒള്ളമറേ (ള്ളടമോയിതു 1. 

൫9-98. 1. ക്ഷികകില് റേ എന്രച്ന്മാര് (൫ക്ഷിചിനേറാ 
നള [എനറനമിപ്പിര] എ൯ചോജയതാര് ൬. 

9 12-18. ചെജ്രനോകില് അപപരാധത്തില് ശൂതേഭമായ 
പ്പും. അവവനതുമ്തന് മാമെ ആയത്തില് 
തമായ. (െ്ജോനാകില് [അപരാധത്തിനഃ രക്ഷ 
൮ ണ്ഡിതമ്േതാന് മുഭതാന് വ്ു്ടവിയന്ം 
,അജ്ഞാനാദികളാവേ അജജോന,ാലസ്യം, പ്രമാദം, യം 
കാമം, രോധം, മല്ലു, ലോഭം എന്റിലെടടും ഇനി യാവ 
നൊതുത്തന് പണ്ടുവതമതില്] ഇതമമോയ്.... ൮൮. 21 
ചെയ്യാ എന്റ (ചെയ്യതേ എന്റും 

൫60 12. അവനേ കടതതില് ഉക്ളവാററ (അവനിലുള്ള 
ആയി ഉള്ളവ 11. "വ്യയമും എന്നുകൂടി ചേക്കേ 

൫81 10. പോക്കും വരത്തു (പോക്ഷവരന്തും 1). 15. യാവനൊ 
(ത്തനവന്നു (യാവനൊരുത്തന് വന്നു 1). 

82 7. ലെല്ലുവിതു (വലല). 8. ഇന്്രീഷ്യരെ (4൭). 



ക അരഖന്ധം ഡി. 
6 1:2൧. വധം ുന്നം എഴ്തുവിമു...സംബദ്ധമാവിതു 

ണം എഴുതിന്ാംപ്രധാനം മനനം എഴുതുവിതു [അപര 
കംപി എതിരു. ആയും ചതിയും പോത്തു 
രിക എന്രാന്ം ആന പ്യധധനമാകിള്റമയമന് മുന്നമാന 
എഴതുവിമു. പിന്നെ കുതിര എഴുതും സംബന്ധമാ 
വിമല ാ്്്തിയവിട്തു| മുന്നം എഴതില്റം...ം 

89 19-14. അതു ശ്ലോകമാണ് (തുത. ഗ്രോകമയമൊണ്ടു).. 
൫2 4. ചൊല്ലിഷൊട്ട്ു വൊക്ഷരികതു (-ക്ൊടത്ുപകരികകെ 

കുളു" പൊത്തേരിക്കം 4, 1). 6-7. കൊണ്ടാ പൊന് (കൊ 
ടയ] പോല് 7). 7. ചെ്യവറോവിതു (ചെയ്ത 9). 21. 
അനഗ്രോഫിപ്പാനേകുമളും. അതാവിതു ഇട്നോനെ... (അന 
ശ്രഹിപ്പാനേകമം. [നിഗ്രഫിപ്പാനേക]തോവിതു ഇന്നോ 
നെ... ൮. 30-61, ഉടധയാമധ്യധയാരുടയ (ുത്തമമധ്യ 
ധാര 

തഅ ലവ. എഴതിചിടവിരം വികലം (എഴ 
വിട്ടവരും [ലാന് ചെയ്യതു പൊല്ലുമതുമനുക്ക 
അജിമതുമെന്റു മചാല്ലിയളതി വിടടവിളൂ. വാചികലേഖ 
മനം 

78 ൭. എന്റ ചെയ്യാ (൭൯൮). സന്ധിം (സിദ്ധിം ൬ 
29. അവം..യരിച്ചുതാനെരം (൮). "അവച്ഛഞ്ചവം (20൮൦ 
അവ്ലുങ്ചവം (7) 6. 

൭ 16. രെക്കല് (ഒരുക്കല് ൮. 
8 6൨. വാലേഞ്ചു പരം കഴിച്ച മറിയു. (ശ്ലോകം). (നാല 

ബെ പരം കഴിച്ചി മറി |എന്റിങ്ങനെ ആഭിവിരാഗം 
ചെന്യാതേ ഒഴിഞ്ജിട്ടറിയവൊല്ലതേവാറിരിപ്പിമ എന്റ 
വാ൮൦ ഗുണങ്ങളുടെ വിപസ്യാസമെന്റവാ ഗ്ലണത്തിനുടയ 
വിപരിതം ദോഷം. അതു സപ്പവമാവിതു 1. (ശ്ലോക). 
1൨2. സനദ്” പെന്നോര് (ശാസനമെഴ്തുമാവ 
ചൊന്നാ൯ 11). 28. പ്രക്ന്തയാവിതു (യായിരു 23 
യിതു* ഡു. 24-99. സമാഹര്മൃവിഷയലോധികൃതന് 
ഭണ്ഡാരേത്യി നില്ലൂമവേള് സന്നിധാരാദി (സമാഫത്താ 



അനുബന്ധം ഡി. ) 
ലിഷയബലാധികൃതന് ഭണ്ഡാരത്തില് നില്ലമവന്ം സന്നി 
താ ആദി 3). ഴ "സംബന്ധസ്തും കോശപ്രകൃേ പ്രാ 
ഞായർ സമാഫര്ത്ൂസന്നിധാത്രാരിപരികഷാപ്രസംഗേന-* 
ട്ടം പോം 27% 

09 ൭. പരീക്ഷിക്വും (പരിിക്കവുണ്ും 23. -പുരനമികെ 
പ്രതി). 

80 12. ലപ്പച്ച രച്ചു? ഡും 1൪. ഇത്ത (ട്ട ഗു. 
18. (കണ്ടല) (കണ്ഡിക ? കണ്ജിക ഡു. 20-ലം 
കൊളിരുന്നിലത്ത൯റിയെ കൊങ്ടപ്പെടറ്വേ (കോക്കന്നി 
ഭ്മന്റിയേ കോക്കപ്പുടാവവം ഒ. വിദ. 09. ഴിഞ്ഞ 
രിച്ചിട്ടാല് (ഞി). 

81 12. അച്ച ദേശുതക്ഷയ്തിടിപ്പിതു (ദേശത്തു കരൃള്ത്തി 
രിപ്പിതു? ൭ “ദേശവിലം'. ഒമിമ..ം ശേം 
തുളയുക എന്നും അര്ത്മുണ്ടായിരിയാു. 7. കോത 
(കോത്തു ൭) 

ടൂ 6, സാഗന്ധികമാകിന്റ ([സരഗന്ധികമെന്റവാറു] സഗ 
ബ്ധികമാകിന്റ ഡു. 10-11, കമം. ലലവററിനുടെ (൦ 
കമം, [പഠാരിജാതരുഴ്ുമെന്റവാററ് മുരിക്ഷപ പോലെ ഇരി 
ക്കും ബാലസയ്യകമെന്റവാറ ഉദിക്കിന്റ സൂ്യന് കണ 
കെ ഇരിപ്പിതു.] ഇവററിനുടെ ഡു 1൪, കമ്പളപ്പു (വള 

൭ 9. 29. ശോമേദനേം (കഴു. ഗോരോചന 
(ചേരം ? ഡും 28-27, എന്വുഞ്ചൊള്വ൪. വെള്ളത്തിന്നും 

1 ഉമ? വഴികളിലെ പാടാമോ ബാലസുളക ഏന്നതിനെ 
യ ച വരിക തിം വിഡ ക്കൽ ശേഷ 
കം (ടം ച ഇള പ്പുള് പരനമ്. കോണ "നിലാവേ 
(കയാ എന്നം 

ന് 



ി അനുബന്ധം ഡിം 

ക്ത വേലിയകളുമ്പാ ഇരപ്പിരെന്റു ചിലര് (എന്റ 
ാരിവര്ം [താമരവശുയന് (൦) കണക്കെ എന്വുഞ്ചോല്ു 
൪. നീലവലീയമന്വോറു ഉറകൊക്കുത്തിരിക്ാതും 
ണ്ടുകളെകൊയെന്റും ചൊല്റുവര്). വെളത്തതിന്നും കറുത്ത 
തിന്നും ആവലികളുളവായിരപ്പിതേന്റു ചില ഡു. “മര 
ളയന്' എന്നു മുടങ്ങുന്ന വാക്യം മോത്രം ണ്ട്? ബാക്കി 
ഡില് മാത്ര 

64 10. തീയുമുഴവിതു (തിജുമിര്പിരു. 20-21. കെടുത്തുക 
അത്തും (കേടടില്തുകം ആവും" -' ആണ്ണ്. 

89 7. കമിരത്തു (കരിള്ത്തു. ൧ പേ. 81 1-2). 19. കറം 
വേത്തും ഇരീപ്പിതു (സതീപുയ്യ " പ്രതികൂപ്റ) മാവി 
(ത്തും വെളുത്തമിരിപ്പിതു. [ജ്യോതിരസേകമാവിതു പത 
ഇം ചുവന്നമിരീപ്പിം ഭമലയകമാവിതു ചായിലിംഗ 
ജിന ലിറ കണം പരി. അഫിച്ഛരൂകമാവി 
രാഗം പുതി ലരിപ്പി മ്ിലാവിതു ഇറയണ്ടായില്ി 
പലി. പ്രതിക ിമാവിമ...ഡു. 20, ചൊദറവിള്നില്* 
(ചോറോ ഗപ; സിക്ഗകല്ലായു ുച്ഛിഷ്ു 
ക്ലായ ഇത്യന്യ--ടട, 34, അവിമ-ചോറിരെറ വറര, 

68 19. പര്റി പ്ര൪റീ). 24. -യിരിപ്പലു റരിപ്പിയ 10). 
5. വടപ്പരപ്പിയ (പ്പെടിരിപ്പിത 

ഭട 907. പുലന്വോയ് (്രലന്നാറുവായ്, പുലാല് നാ? ല്. 
പ്ൂലാല് നാറിയിരിക്കട്പി!, 103. ഗ് പുല് മടി പ് 
ബിം ൩൭9 

89 59. നൊള്ാ (യ 10). 4. മേച്ാരെ (ച്ചേ പ്ല). 20. 
കഴനാട്ടിറുള്ളിത (ഇട്ടി 1). 91-99. കവുമുടി (൨ 
൭൧). 7 ഒരുതരം മൂ്ലയാണിര ബി. *കറുമൂഴി" ൬.6. 

വേം ചുന വികി 
ടം ചും? ഇരയെയോ കിൽ എള്ള്. മ? ശക 
ളം ഇടിച്ച് (ലല. 7.1). 



ി 

ി 

ി 

ി 

[ 

അനുബന്ധം ഡി. [ 
95. ഉതത്തിരിപ്പിത ഗ്ര 7 10). 50-91. തീയിട്ടാല് 
ലുമോട്ടകത്തും (തിയിലിട്ടല് മൃന്നലുമൊട്ടമത്തും 10. 
4. കാവുവിശേഷം (ഷ്ട -. വ കലയ കാഷ്വിശേഷള് 
൫.40). 11. അച്ചം (ച്ചാലം 10). 19. തീന് കടാ 
(നിന് കെടും 17. സാരങ്ങളെ (1രത)സ്ധാങ്ങളെ ഡും 
7 “എവം ര്ാനി സാരാംശ്ച മളം 1, "ഇവ്വണ്ണം ര 
സാരങ്ങളെ' എന്നായിരിയ്ുമോ പാം? ൭8, -ച്ചൊന്നു 
ഖാ (ച്ൊല്ലിന്റിമ ഴു. 
8. ബിക. (പെരി 
അകിര (ആപ). 3: 

൭ ബര ട്ടം ഭും 
തിരി (അതിസിലും 

൭൭% ആനപലംലാിലിടുവികനു (ആനപ്പലകാര 
അി- 4) 7 പലാരം-നപ്ുാത്തെ മേട്ടിയുള്ള ഇരി 
പ്രിടം. 1.1, 7, പിരിച്ചുത്ന്റും (വിഭിപ്പി തോല് ? 
൧: "ിസ്പാരികോ ചിത്രഭഭ്ഥര്യപരെ' ഒട്ടം 4൭). 1ൽം 
ഭരീംകിസി ആവിര കടിഞ്ഞിലത്തു (രീംമിസി ആവിതു കടി 
ഞ്ഞില്ം അതു) ഒ. രിങ്കിസി കട ടം ചം 
11. ഒരുകന്ആലെന്) (ര [വള്്േയിരിഷന്നുലെന്റ 10. 
14. ഉണ്ടെ (ൂദെണ്ടു. 28. -മുള്ളമിവളവാവിൽ (മേലു 
മിവുളവാവിതു 20). 29. ആയണിനേലും (ആയണിമേലും ൮. 
ലികചെും -- ആയിനിം ആഞ്ഞിലി--കാടടപിലാസ്. 
8. അ്്രത്ചോ ! പ്രരോുള്സ്ുകൊണ്ടേ (ാവ്വതം കൊണ്ടേ 
ഡു. 2. ജീന- (ചീന). 
1: അിവുററുമിച്ചൊന്നവ (എടമ്തുകളയാം. വകളിലില്ല 
തന്മ). 24-29. സെധാും.. നകരണമോകിന്റമയോലും (സ 
തു [ഫോഫലത്തിന്നു കൂരണമാകിന്റയോലും?, 
"സ്ധാതോദപി.... ഫോഹേലത്വാന്' ഭും 0), വിടവ് 
പരകീപ്പുകളില് ഉല്യം. 27, ഗുഹമുഴഞ്ഞുകളിലും (ഗുഹാ 
മുഖങ്ങളിലും ഡു. 35, മുറിഞ്ഞ രൂറി ഡും 
൭. ചുഴിരിപ്പിയ (ചുഴലപ്പടിരി- ഡു. 80. ന്ര്വായി 
(തര്പായില്ും പായിന പയം 
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2. ഖെപ്പന് (ബേപ്പിന്. പ്പം ഡും 18. കളിച്ചും (രാ 
ലിച്ചും വും 20, ച്ചുലമണി (ചൂലമണി 714. വ്യക്ത 
ലല. “ഖിലേകി ശേതേ ണി എന്നു കാണുന്നു. 
18. തേവാളിയില്ച്ചാരം കാം... പാരം യവത്മിന് ചാരും 
(േവാളിച്ചാരം കാ[ിയവ്തില് ചരമം 10). തേവാളി 
തേവരാളിം 50. ദരി (-ടടിട്ട 14). 
26. നെരിയം അവ്ും സരി പൊഴിയും (നെരിയുമവും 
ലരിവൊഴിയം 10൬). 19. ഉദൈകം (കഃ 10). 
൫, കമം (കട 20). 
1: ആകരക്ശട്തില് (ആടും 
9. പഴം പക്കാതമാവിു (പവഴം, കഷാരമോവിതു ?) 
ച പ്രവാളക്ഷരകയരന്നാന്ും 
0. ബം (വേണ്ടാപ്നി ലോകം ൬. ൭ അധ്യാ 
യാതേ ഒ്ലോകാനാഫം' ട്ടം 99. 
0. ഫില്ക്ക (മം. 
14. രലയഞ്ചെയിമ (യായ് ചെയ്തി 10). 17, രുതു 
വിനാല് കവലയില് (വില് നാല്ക്കവലയില്). 21. ഗുണ 
അമളോടകൂടി ഇരിപ്പിമ ശ്്രണങ്ങളെയമുയവനായിരി 
പ്പി സും 
12, കൊണ്ടില് പൂപ്പോലേ (കൊങ്ങില്പു കണക്കെ ഇരി 
പ്പി), 14. ടാ ഇല (മോല 4൭), 16-17. 
സരസം (രസം 1). 10, ഇവര്മത്തില് ശോകം (അതില് 
ചൊല്ലി൯ കണ്ട് വും 
൭. ഇയമിതി (ഇയമിടടതി 10). 17, മണിയില് (ണേ 
യിര 6.൮ ണൈ-ാര്ിയില. 2 

നാട ചാ 
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8. ചാതികന്നാന് (ഴം താന് 8൬.0). പുഷ്ണൂമാകന്താന് 
(്രൂഷ്പകാസീസം താന് 7). 80, ചെട (ചേ) 
ന, പുരമയമൊത്തിരിപ്പിള (പൂമ [നിര] മൊതതിരിപ്പി 14 
7. സവേള്ു --മ). 8. മേജേതറിരിപ്പിമ (മഴ 
തെന്റിരി്പി 1). മഴു 0. മെഴൈവറും ൫. 
വരം വാക്േറിഞ്ചി (൮9 ഒം 
9, സമക്ഷികഥണമെന്റ്ം കരും (കശ 
൫൯൨ ജാതി--ക്ഷേപണമല്റ്റം ഗുണമാന്റുട] ഒലുതക 
ന്റും 3). “ാക്ഷിഗണം എല്ലാ പകലു. 
വിമത ിപ്പകാരം കല അ പപേസി്യാനി 

ട്ടം 0. 51, ഞമ്തുലതിറി (അമ്മ 
പുമന്റി 1. 
8, കേവണല്ലുകവിതു (കേവണില് പുകവിളു൮ 'കേവണല്' 
എന്നു നാലു പകഡ്പിലും. ൧7 കേവണം.ക്ഷേപണം-- 
ഞം പതിയ്ാനേള്ള കഴി ൩൭. കേവണ് ച കേവണം 
൧ ശര (രണ), 20. അഴ്ത്തിന്റടം (മമ്യര്തി 
൯൪൭൭). അമിനാ രം 22. അതു കൂറ (അതുക 

92-29, അത്തു (അമധക്ടും 
ക. 

5. പരല് (രത 1. അര്ഥം ന്നാകഡാ മോം നിള 
ലല്ലു. 9. ഒരു കാകണി (ഓ 1). 
17. പരിഭാണ്ഡം..൯റു (-ഓണ്[ക]ന്൨ 1). 18. പൊ 
൯ ([പോഡ്്ാന്. ൪. പോം ലെ 
1. -ത്തിരുപ്പി വന്കി (...തിരപ്പിു. വാങ്കി 101. 
14. അവാവോ (അവോ 12). 
8, തെവിളു (തേവിതു:തേയുമു. 8, പതികം (ചതിക്കു ൬. 



[0 അനുബന്ധം ഡി. 

192 0-4. പൊന്നിര പക (പൊന് നീയമം 14 1. 
പരണച്ചേമം (-ച്ലേരം 1. ദനം 6. ലമ). 1൭. 
പരേവാധ്യക്കരുടെ (-സിടെ? -നുടെ 11), 29, തുക്കവിയം 
പ്രതം (1) -ചാതം എന്നു നാലു പകഡ്ലിലും* 

125 19. ഉണ്ടായിരിപ്പിമം ഉറച്ചിരുതരാവിനെ ഉടയി (7). 
(യിരപ്പിഇു. ഉ... 8). അവ്യക്തം, ഉപകണ്ടി മുതല് 
പിലേല്ലി വ നാലെ്സുത്തിനെറ വ്യാഖ്യാനം ഇലും 

224 1-2. അണ്ഡമുഷയിലിട്ടുപോണ്(അന്ധമുയിലിട്ടുുക്കം 
പോണ് 1), 6. ചലകൈ (ചലാകൈ 1). 10. പൊ 
ന്നെ (പോന്നു, 18, അതിനില് (അതിനില് ൦ 17, 
മു (ചം മും 18-19, മൊതുത്തിലിയാന്കൂരി (-ത്ി 
യായ് കൂട്ടി 8- -ത്തിയിലായ്- ഴും 

197 24. പേള് (പോകു. 38. പൊന്തകട്ടെ (പൊന്തക 
ടെ). 30-ം വരിയിലെ പോന്പണിയും 14൯ പൊന് 
പണിയാണ്. 84, വീണാന് (ലാല് 19. 

128 8. മുദീഞ്ഞിറന്ററിഞ്ഞോല് (മൂറിഞ്ഞിതെന്ററിഞ്താന് 
2). 0. നുക്കി രറകകി 4,൬). 14-19. പൊ 
(പോര). 16-17, ചെരുതഭം (ചെറുത ₹ 10. കുരച്ചു 
ഭാഗം എന്നത്മം)ം 28, കൈമടട (ടമ, 91, ഉയ 
കല്ലിട്ട പരുപ്പിതെന്. (ഇയല്കല്ളിട്ട പ്യിതെന്റ 
ഇല്ലി നം. 

128 1. കടടകൊര്വിതു (കൊള്ളുമോ 1). 9. കരുലിടടവാന് 
(രവി ഇടുവാന് 1). 18, -താക്കിക്കൊള്വര് (താകഷിയും 

യാണ ലിക രൂ 29, 2). ലല. ലി 
പം. പു ന അദുഷിം ദിഷ ഷം ടി പി 

ു ഇര് എന്നടിനു അജി ററ എനി അല ഇഷ 
യ (രിക റ) പോട കാക ദനാ കലി ഇടലും ചി ജോല "ജിയ എവന് വഴിയില 
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കൊള്വ൪ 1). 14-16. ഉദകശരാവമാവിതു വിരിപ്പും 
അതിലും (ഉദകഥരാവമാഡിതു [നീട്ടിവകകി൯റ കേ 
ഇതിലും 11), അകരി--ച്െറിയ മണ്പാത്രം. 20. ഉരെ 
ചിരിക്കും ശൂരം. പരസ്തിതം കഠിനം പോം 8) 
0. ഇപ്യമാലിത്തന (ഇവ്യ- 10), 28. ചടികളില് 
(കേളിടെ എടെ ഡും 29. എമ്പിതു ലക്ഷണം (എ്പിമപ 
ലക്ഷണം 0. ൦ ഷദാഗഗരഫണം പ്രായികത്വാരിം 
൭. 83). 88, നെകത്തവാവ (ഭൂമിയഭയ നലയിന്നു 
തവാ വും 
8. തയില് (തീര ഡു. 8. അടിയും (യം 2 അടിയറം 
൧ മപായേനികം ലും 99-29. പൊലി കൊടടമു 
(പൊലിയക്കെട 20, 
൫. കഴ (തും 1). മും, 2.൭൦ ല കുക. 
9, ഇകഷ്ടസോദികളെക്കൊണ്ടെ കളവൈക്കുമാറു (ഇയോ 
ഭീകര വൈക്കോ 10.1). 18. അമഞ്ച (ച്ച 1). 27-28. 
ഉലാക്കോല്മകൊണ്ട (വാങി) ചെരിയ ഇൂലാക്കോ൯ കൊ 
ത്തു തലക്കരം കൊണ്ട ചെറിയ തുലാക്ഷോലാല് 
കൊട്ടത്തു ?). 
0. അലമി$ (അലക 2. അലക് കഷണഴും 2൪. മുര 
രരം 
17. കൂടടിരിക (ട്ിയിരിക്ക ൬). 
(൫. കൊണ്ടമാലാക്കറി (കൊങ്ങുലേ്കാര 1), 9. ആദ്യം 
ഭചേതകളകം(അദ്യച്ചെറം ഴം ൪. രാജസഷപാദി- ടം 87). 
18. ഇച്ചി (ച്ചി ൮). കരുണച്ചേ (കരുചേന 1. 
16-17. വത്തുക്കിരൈ (വത്തുക്കിരൈ [കിര 10,020. 
29, തരിപ്പണം ഉടെ (തരിപ്പണം. അട 10). 
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2 ലിസി (ലി്നത്തിന 10). 10. പ്രിയംഗുവിനോ 
ജി (വിടെ അരി 14). 24. ഇവെ ആയ 
ഡല (യെ അടുത്തു 4). 8. അങ്ങാഴിയില് 
(ഞ്ഞ 13. 90. മൂന് (9൯൨൯൮ ൦). 
1 പിഷ്ടുമാവിതു വേകാതെ ഇരിക്കമതു (പിഷ്ടമാവി 
[1തൈഷധമേ. ആമോവിു] വേകാതെ ഇരിക്കു ഡും 
മം 19, 17. ഇടല് (ടമ ൧.൩). 22, വാലാ 
മ്ഞരി (്വറുത്തരി 4. 0 ഭതേജം -4ും 28. വേപ്പില് 
കരു താജാവിന് കുരുവും (വേപ്പിന്കത്[വും] വാര്(തേ 4) 
മാവിന്കരവും 7). ൭ വാല്മാഡ്് (൦ 11 പേ. 47% 
വ. 24. ആരൂത്തിനെറ വിവരണമാണ്. 29, പുങ്കിക്ക 
രവും പ്രതികര 20). 

9. ൂപത്തിനാമലാന്റ (്്പ്പ്തിനാല് നഃലന്റു 
അതിനാല (തില് നലൊന്വ 4. നി 

28. കുതിരെകകിടവാറ്റെ (വോരെ 9 
12. അ (അട 19. 97. കൂടപ്പൊളി (ൂടൈ. 
പൊളി 29 
9. കന്നി (അട 29. 

൮. (ജല ") സ്ഥല(ങ്ങളായുക്ള (ജലസ്ഥലുങ്ങളാ 
യുള്ള പു. 
2, 3. ചെയിത രചയ്ിയു 0). 6. പിടലോട്ടേതു (വി 
ലട്ടോയ് കൊള്ളു ൮. 
4. ദേശാന്തത്തിന്റു (-തജില്ിനിന് 10. താട തന്ന 
ടട. 18, ചരക്ഷമവരള് (ചര [വില] വേമന്്ം 18 
ഇച്ചക്കിലിതര (.ക്കിനാലിത്തന 4.0, 
൭.9, വാരു പ്രാ 9. പണ ലി. കെ 
12. മനി (൨൮ ൦). 14, ചെയ്തില് (ചെയ്ത് അതി 
തില് ൮൮. 18. വഴി (കര 



അരുബന്ധം ഡി. 1 

146 8. കരെക്കൊണ്ടുമോറു (കരരൈക്കൊണ്ലിപോതു]മാവ). 8-4. 
പോരപോണം പാ്ഗ)പേററുക്കൂലി (പോണം പാറു 
കൂലി ൩൬). 14. അവവ (അവവു 1). 

147 5. കതിരപ്പട്ടതാനം (7).-പ്പതോനം (1)14. 0. ൧: പടതാത്ന 
ഭയവും. 1.19 "പട്ടജാതതനം' ൭. 
11, പെരുമാരറുതാത്ത (-മറരുതാത്ത 1, 1. 24. വാല് 
മാഡ് (വാര്. ? ൧.1. പേ. 197, 28. കോര്. 
99. അഞ്ജന (അള്ളളന ല്. അള്ജനരതചനന- ടം പേ. 
192). പമ്തായിരിപ്പിതുതാ൯ (വല്രായിിപ്പിും 
അന് 

148 1, ശീഭിയം യാവമാവിതു (ചിമിയം, ....ചപേമായിു 4) 
7 ചിമിയചപോ- 12: പോം 147, 29-90. "യവം" 
൭൬.9. ചിീയം വ്യത്യസ്തമാണ്”. 7. കണ്പിട 
(വിട ഖ: ചെണ്പകംചെമ്പകം). 21. മാഹുലാനിം, 
(ോലുഹാനി ? ൭. മരതകം മാകതു. പാം മററ 
ഇമെന്നിലലഭ, “മാലതി മഫ്ുലാനിതി തദ്ദേശപ്രസിഭാ" 
ട്ടം 101. 

190 ൭. ചുകളം (്രല്ക്ട്ടം ₹ ൭ ഗും --൭ം) “ബിജഞ്ചെതി 
ഭശാശ്രയാ എന്നു ടട. പഠാം, പോം 103. 

151 ൩. കടകം ചേളാ (ടകം പേള 3) ല്. പേഴം പേള-. 
പെട്ടി, കൊട്ടം കടക കൂടും 

ന പാ വര്ായിഷിം അം വൃതം 
൭ വഴിക മാജി ടം പ്രി വേഷ ഡം (1) ജം ഇ 
ജാല (1 ജങ്ക പിക സലാ ത്തിക 

യാണ പ്രാഉതശലൂോ്ുവു 
അജി യാണ ഭു) ടകം പ്രഭ 
രയി തിരി. ല് ഡി ചന്ന 
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8-0, പരിധിയ്രരം പ്രരിഘം "൧ പരിഘേ യന്ത്രവി 
േഷണേന ഫാന്തി__ടട. 105, 1൫, നെട്ടതാച്ചെല്വെ 
നിന്വിനിയതു ഒരു പെണ് (നെടതായ് ചെപ്ലിനിയി 
തൊരു പെരുത്ുണ് 4 44 28. ചത്തുതാന് (പുറ്തുടട 
തന് ൬. 81. കഴ്വാന് (വായ് 20 

19. (ഖമാിതു...തൊര്റ 1) (ബ്രാം ചോദ്യചിണ 
വം വേണ്ടം ഓളുടെ വിവരണത്തില് പെട്ടരാണിു. 
൧ 'സധിജേഫാായി ചതുര് കരവിപ്പേതാകേതിുഖ 
ഗോസ്ുനക്േതിരസ്ല് ട്ടം പോ. 108.7% 
19, ഇലയ (ഡു. 97. നെരിതായ് (നരി 
20. ആഭരണങ്ങള് (ആവര. * എ: വലാഹകാന്താശ്ചാവര 
ഞാനി). 82: കിഷപ്പടത്തിനൊട്ടിതിനോഴട (കീഴെ 
പ്രടതിനോടിതിനോട്* ഡം 'പുലിസ്യാസ്യ ചം..വിശേഷ 
ഇതി. 109. 

1, തുലാമാവോ (ുലകളാവോ ൮). 15-18. നീക്കം 
ര്രിരക്കാും 
4. ഇതമ്പുമോ (മായ് ഴു. 

80. ആ മാനദ്രോണം (ആയിമാനദ്ോണം 1, ജും ടവം 
ത്തെഴചപലര [-ജഴ്ച പലം ൬. 

1 ചയ (യു). 2. ചെല്ലുവേ ചമയ (ചെല്ലും ഛായ? 
0 "വ്യുലാവരാ മായാ ഇതി. 

1702-78 1. എതിരി (ഒട്ടി? മുദദപരിവത്തനേ--ം 
[ 1. പേരന്റികെ (൯റി9ു. 11. കൊളികള് (കോളി. 

(5 വാങ്ജുന്നവര് 1.15 24, ഉല്ത്ത (തു). 
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൭ പടം മുത പ്രൂം ഉര്ക്ക 1). 9. അതൊഴിച്ചതു 
നിന്റു (ച്തില്നിന് 0. 

8, ചാത്തം (മോത്രം 6. 4: സമാവര്മം, ചമ്വേ(്വര്) 
ആം 14. സമാ- 11). മാററം നിബ്ലന്ധാല്ലം 
8. ഫേര്ഘ്യ- (ഫോര്ഘ്യ- ൬). 16. വര്മനെ (തനി). 
16-18. ആടു (അഭമ്ട്ടുക 7). ഒ്യപുവാണ് 
പരീഷയം. *ഏഡകം' (ട്, കാട്ടാട്) ആകുമോ "ഒക് 
ത്തിന്നു പകരം 
൫ രാജാവരിഞ്ഞിരുന്നാന് (്വങ്ങിരുനനാല് 1). 
൬. കൂമിജാതമാവിതു തയരി റ്രാവിതയയ്ിുടി ? “മാവി 
തയിര്? 7 തായിരി, 2 19). ആജമാവിതു 
തുന്നം (ആജമാവിുന്നം 10. മുകളില് 7-൭ വരിയിലും 
ഇതുപോലെ തകാരം ഇട്ടി ്ചരതാകണം. 28. കരുവിനകം 
അട്ട (കരുവിയിനകത്തിട്ട 1).* 
19. നര്പ്പിതു (പ്പിപ്പിമ 6 ₹) 
1. പരുത്തിക്കി (തിക്കു. 8, വര് പ്രരവര് 34.9). 
11. കൂടി അടമും (കൂടിയാട്ട: തിം 
പേ. 184. ഒ). 17, പെരിപദട് (നേരിയ പട്ട് 7) 
81. കൈയില് [യിന് 1). 
2. കട്ടര് (0-1. 21-22. അപരാന്തദേശത്തിന്നുള 

ഹമാന്യാനാമെന്റവാറയ കൊണം പനിപ്പട്ട 
(അപരാന്തദേശത്തിന്നളവില്ല. [അപരാന്ത 

ച വം വിക "സന്നി കിക് 28.20 വമ 
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ദേശം കൊണം]. ഫൈമാന്യാനാമെന്റവാറു പനീ 
ലിളയുമരു. കൊണം അപരമാന്തത്തിനെറ വിവരണ 
കണ്ട്. മട്ടം 185. 
6. പെയ്യോ (്പെയ്യോ 20). കഴിച്ചു (ജേലിച്ചു? 
ങ്ങി. മണ് കലം ബോ കളം ബിമ, ൨. യം 

18-8.എള്കള്ളര് കൊണ്ടുപോയ്കാല് (ഏര് കള്ളര്കൊണ്ടു 
പോയ് താന്? ഏര് ഏറ്, കന്നും 28. കടമും കൊ 
ഭയുമെന്റിവററില് ("കൊട വിടാം. 6 യിർ മാത്രമേ 
അതുള്ള; അത ചേതന്നുമില്ലു). 
(൭0. മറുവായ് കാലന്നാട്ട പയര് ശാകമടലകള്ക്കു (൮ 
വാല് നാട്ടുവോ. ശകമുലങ്കക്ക 7) '൮വിനറെറ 
അതാ വ്ൃഷല്ലം വാജ്കാല്--തോട്ട്, 27, അതവേരി! 
രും 
1. വെട്ടവായ് (വെട). 24. പഠംപിെറാലി (പമ്പില് 
ഒരാലി 14൬. 9 യില് മാത്രം സന്ധി കണ്ടനും 

1-൪ മതര (തര 1). 21. സേ്യദധികാപ്പടപ്പിത 
(സേവൃദ്ധിക്കായ] പടപ്പിതു 19. 
(9, ചൈതം (ചേതം 1). 
1. കത്തിലും (കിലും 20. 
6, 2, പില്ക്കപ്പെോര് (-0൪ 30. 27. ശണികയ. 
രിക 1). 

1, 9. ചെന് [ചോന്റ). ല്: ചോ്ലുതല്._നിഷ് കൂ. 
നിയ ജള: 1. 4. ചോലാെ (ചോ 
അക്കായു. 12-18, വഴിയാതിരിക്കില് (യായിരിക്കില് ൮. 
19-14. (രിങളില് 7) പ്രദം ആവ്യല്ലം 17 യില് 
ഇല്ലതാനും 
88. ധനമ്തിരട്ടി (അിലീട്ടി ൭). 
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8, പററിരുന്ന (പെറി 9. 17. -്തില്ലാതായവള് 
(അല്ലാ 0). 18. ഇവ ബലിയ (ഇവന് വലിയ 19) 
29. വാസിപ്പതു (ചതു 9). 26. വധിച്ച (വരിച്ചു 

19, ഖനരിപോഷകന്മാര് (ബന്ധകീ ? ല്. സ്ത്രീ്യവഫാ 
ഭിണോ ബന്ധകിപോഷകാട ട്ടം 104. 

12. ഗണികയുടെ കേള് ആണ്പിള്ളക്ഷ (ഗണികയുടയ 
ക്കള് ആണ്പിള്ളക്ക വിം. ലി. ഗണികാപതാന്-്ും 
(൫4% പൊത്തരിപ്പുനം (പോം്തരീപ്പാനും. ല്: പോഡ്). 

17. അമേകില് (അമ). 

൫. ചാടികകള് ഫിക്ഷന് 7 ചാടിക- ൬൭. 
7 പിന വോഡാല--്ം 168. 64, ഉക്ഷങ്ങ 
കൂവോ കണി ചുമക്കിന്റവു (7). 0 ഉക്ഷാണോ ജല് 
ഗാഡ, 188, കാണിജും കാളം ഭാനം ഇത്യാദി 
അത്മ ണന 
12. കൊള്ക്ിലും (കള്ക്കിലും 7, ൭. ഫത്താ- മം 

൫. യപ്രുപ്പാനായും (പ്പടപ്പാനയും %, ല്: തസോത്മടയും 

1. കാട കെട്ട (കിലാടം കെട്ടു ല% കിലാടോ രുചിരോ 
കളം 185. 19, 14. കുക ശുക 14. 

29. ഇന്നേടത്കു ഇന്നോനോട്ട കൊണ്ടി (ഇന്നേടത്തു 
കൊണ്ടിതും ഇന്നോനിടൈ കൊണ്ടിതു 4, 1). 

൫-7. കുതിപ്പേതിക്കു (പ്രതിക്കു. ല്: അശ്വാനാം ഒന 
രാദീനാം- ഒട്ട. 170): 27. പണിക്കു (്രതിച്ചു. 

വ. പുടം പൂവും 
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(4. ആണമായെരെ പരക്ഷമും ഐയും പരപണിക്ക ഉയര 
ൂണടായിരിപ്പിരു (ആഞ്ജാനായൊയെ പക്കമും. ഐമ്ളേള 
൭ പണിഷ്കുയരുണ്ടായിരിപ്പിതു 7). ആണ്മാന് ആഴ് 
മാനം ആഴ് ി ര്ം 1൭% കിടക്കാന് 
എന്നു താര്പയ്യം, "ആണമാനായൊരു പക്കമും....വരച 
നിക്കട ന. ആണത്മിന്നു 50% എന്നൊരോമുള്ളതു 
ഇവിടെ ചേരുന്നില്ല. ല% *സ്ഥാനസമാം ന ചതുരത്രാം, 
യ്യാം അധിപോത്രയാം പഞ്ചേഫസ്സോന്നതെകപ്വോം' 
ടട. 178). 14. ഉത്ടമോന് (വാന് 12) 
22-29, വിളക്കിനൈക്ക (കനൈക്കം ല്: പ്രാദീപി 
ശ്ച 

മക (൫൪൭). ൭ വംഭസ്മുദിപന്നമാംസോഭയ 
പാഡോടം 181, വരനെ 
18-14. “ലര ഇരെയുത്േ (-ലറ ഇച്രുയുമതു. യ. 
ഉമയൈതല്-സമതിജയല് 11.൭ ഇചം -ശം -യ എല്ലാം 
ല്യം 
13. ഗീഭിച്ചരാരി (രാരി ഡു). 1, 234, പ. 10ലും 
ഇതുപോലെ മറുകു. 28. പാപ്പാനു (പ്രാവാന 19). 
൫. ചോവന് (വേ ഡല വിധപോചേകചലം 
൫, കമന്തങ്ങളാവനതെ (.ശാവമ്ും 
19, ആനപ്പാനോക (ആന [പിട്പ്പാനാകും 
28. ശൂലം ശരം ണ്ഡ 1). 
4. ശോധനമരിക്രികള് (ശോധനാധി- ഴു. 
9, 8, മം കടു. 
19-29, വേണ്ടില്വിമു (൯രിതു ഡം 



അനുബന്ധം ഡി. 1 
കര 10. മിപ്പിപ്പമ രരക്ഷിപ്പിള 4). 10.11. കാണപ്പിളം 

(ണ്പിരം ? -ജയിയും 
46 ൭. വശിപ്പിതു (വസിപ്പിപ്പിയ. ൦ വാസയേയുട രും 
247 4. പൂത്ത (പാത്ത... -അട്ട 200. 9 ബഹീരധി 

രണം... 
248 2. വീഴള്തവാന് (പടപ്പാന് ഴം മോററം നില്്്ന്ധമല്ലും 

19, തീപ്പട കണ്ട (കണ്ടു 10.൬൭. 
50 24, ചീഡിയരയും (ചിവിയാതം ? ഡും ലീ: ചിികൈ 

(യാര്, ചിവിയാര് (4: ശീബികു-_പല്ലക്കൊര് ൩.19 
കുട 28. കീ ക്ട (കീഴ യ ഛന്നപഥ-. 
കോ 1, 8. കൊടടത്തില് (കോട). ര്യ മജ 8, ചിറി 

(൧). പൊപ്പടാല് കൊഴപ്പിയ പളളി (പറ 
പരല് കെടപ്പം ലൈപ്പിയ ? ലു: ദോഷനിയി യം 
ദ്യം 

മുന്നാം ഭാഗം. 

1 19. പൂദ്ീവാദിയയത്തവോരിയുടയ (-വാദിയുമുത്തരവാിയ 
ഭൂയ? ഡയില് ഒന്നാം സമുച്ചയമുണ്ട്). 

2 21. വേണ്ടി- (വേങ്ങി-- 1). 'വേണ്ടക' ആവശ്യപ്പേടലാണട 
വേങ്ങുക' മടക്കി എടകും. 
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൫ 1. ഇതു (വു ൧. 92-28. സത്രീകൾ ([കലുസ്ത്കൾ 1.൭). 
24. കടന (ടം 10), തിരുത്തല് നിബ്വു്ല്ലേം 
ന, പേ ൪, വം 27% 29). 

൫ 7. വേര്യാശരണ്ഡികലാകലാഭികള് (വേശ്യാധയണ്ഡികാി 
കള്), 18. പാത്തും (ചാത്തിലും ൮ സാത്പ്രജ-൭)ം 
29, മേലിതവരയകിലും (.ലിരുവരേയാകിലും 14). 

6 ൭, 10, 18. ചെല്ല (ചെല്ലാ ൩൭). 
൮൦ ച്ഛ (ച്ചെയ്യു. 28, അവേദകന് (ആവേ- ൮). 

൭4. സാ്ജിയാതകില്ലാത്ത (-യാകത്തക്കില്ലാതന 0.൬ 
നി മുന്ന (നം ൧). 16. സമവായകളിന്റി (കളിലന്റി 

൮൧ ൬. 21. ചെല്ലരൊഴികില് (ചൊല്ലവല്ലാ]തൊഴി 
കില് ഡു. 

6 10. ഏതം വിത്തും വല്ലിയുമൊഴിയ കര ഏവ- (എത്തു 
വിത്തും ഒഴിയം കരതേ 20. 

11 1. ശാസ്ത്ത്തിന് (-അില് 24). 27. അവനൈ (നേ 10. 

12 17. ശിച്ചവനെവിടെയയണ്ടിര (ഭിച്ചവനൈം [നീയെ 
പടെ ഉണ്ടിതുന). 18. പ്ലൊതെ (വാതം 0 “ലയ 
അ, പേന, വം 18. 

18 8-2. അന്ത വ്യവഹാര (അ (ആ) വ്യവ 7), അന 
യവ 10.1. ഈ ഗരന്ധത്തിലെ ഭാഷയുടെ പൊളനില 
നോക്കുമ്പോള് അന്ത" കരെ കൃത്രിമോയിത്തോന്നുന്നു. 

14 12, 14. കൊണ്ടുവേട് കുമത (കൊണ്ടു[പോയി] വേള്ക്ഷ 
കുനു. 

16 7. ഇയ്കത്തിന്റു (ഞി ദു. 
18 18, അനേ കൊള്വിമം (-കൊവിമു [സ്രീ വന. 
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11. കൊടുത്തു അതില്ലാതവള്ക് (കൊടടത്തുതില്ലാതവള്ക്കു. 
20. ചെയ്യിമ (ചല്വിതു 6- ൧ ഗ്പേല്-മു. 2. 
ല്ലോക്മമം...വിവാഹം (മ [കില് വിവാഫം 14.൬. 
22-23. ജീവപുതരയായുള്ളവന് പൊക മുന്നം ചെയ്തി 
(ഭരീപപുതരയായുള്ളവള് പക്ക മുന്നം ചെരിവിതു 
പോകല് മുന്ന 10.0. 0. ജീവല്പ്യതരാം വാ പദ്യം 
ഗല്ലേര്--മു. 

1. -നിടെക്കിച്ചെല്ലാതൊഴികില് (സി ടൈ ചെല്ല ഡും 
൫. കോന് (ഭഗ " ച വിയ വകയും 
18-17. പേവോ (പോ? 18. റോല്ലാടം..ൊല്ലി 
(ചൊല്ലതെ....ചൊല്ലി 19). 19. പൊലി (പൊളി യും 
20. പൂരത്തോവുവിതു (-ത്തററുവിതു ഡു. 23. കടവിയള് 
(യല് വ ൬. 24-99. ഭാഴ്യ കീ ചൊന്ന വാകിപാരഷ്യം 
ചൊന്ന (ഭായ്യകിൾ ചൊന്ന വാകിപാരഷ്യം. ചൊന്ന 0). 
9. സ്ത്ുടെ (൭ിടൈ 1). 
99. ശീപം (ഫാ 

1. രീപാ (ഥാ). ലം. കൊളരുടെ വിലക്ഷപ്പേട 
ഖവരളോല് 8 (കൊര്വരിടൈം വിലക്ഷപ്പടടവമോയം 7) 
 പ്രതീിവ്വഹാദേഷ ചും ബിലക്പ്പട പുത 
രില് വാങ്ങിയാല് എന്നായിരിക്കാം വിവക്ഷ. കോ 
ഉർ എന്ന പദം കാണായ്കയാല് “കൊര്വര്' ആക്കിയതാണ്. 

8. പൂമതിയയിന്റവനെ ? (ചോദ്യചിഫം വേണ്ട. പുക 
(വാന് സമ്മതിയുന്നവന എന്നു വ്യരമായ അന്ധം, “പര 
ഭാളവേകാശദാനേ എന്ന മൂലത്തിന്റെ വ്യാഖ്യനേലല്ല ഇ). 
9. പിഴക്ക (കവ. ഹ ലോപശ്ചഷും 

(6. താലാവചരര് ശരജളക്രീഡകരാവോര് (താലാവചരര് 
രള്ജുക്രീഡകരാവോര്)ം 10, കാല്യത്തികം (തകം 
ദ 



ി അരബന്ധം ഡിം 
80 11. ഓതിച്ചനിലില് (തി നില്ലോനാകില് 1.7. ഹ 
ബാധി 14: അവനുള്ള (അവന് 
ജ[ളൂവ ഡം 

1 1. രാം 28, ഉടപ്പിറന്നവനോട്ട (ന) 
അപ്പിന്നവഡോട 20.൬. 

൫9 9. -വു്ളോവോടം (-പുള്ളോനത്തനോ് 10): 8, രറാതു 
മര (മറാതു പരുനെ 21, 1). 31-92, യില്ലായ്കാല് 
(രില്ലാക്ഷോല് ജഗ) 89. േടിയോരാകില് പുരപ്റിതു 
(ണേടിയതാകില് പകപ്പിതു ലം ൬. 

8 12, വാഴ്കില് പിന്നെയേ കൂറിട്ടവിതു (വളവോരാകില് 
പരിന്നനമോക്ഷുറിടവിമു 30൬). 17. വാണ (ഇം 
9. പല ംപിമാവിനടെ (്രല്രകിലും [രാ 
പരാദമാകി വ ചിതാവിനഡെ 2.൬. രാത 
പുതരാധ്ധും 20. വാലര് (നാല്വര് 28.1). 

ഭര് 2. മാകെ പീഡകള് പത്തുകെടുത്തേടത്ത (മാക പതി 
വക പമമകന്തേടത്തു 4.൬). 10. മുവതമാകെ.. 
എ കരടരോടത്തു (കം എഴ കൂറു ൮). 
അളക അര്ചാരയയള്ളതായിത്തില്ക, 28, വേണ്ടുമതു 
വിതയും 

ഭട 54. ഇത്ലിമം (പ്പരം ഡ- കടം പിരിച്ചെടക്കലാണ് 
പിഷയും 29. കടപോല് (പോലും? ല്. ഉഭപാത്രാ 
ബ്വപിു. 

86 2. ചെലിച്ചു (ചെലാ- 1). 8, ഓരോരുതേര (രോ 
രൈഖംം ലും 

7 20. കൊററ- (കൊരി- 34൬. 

2 99, തപ്പേനാരയം (രപ്പന്മാരയും 10.0. ൦ പവിപിതുകോ 
യു. 27. കൊളളപ്പോം (പ്പരം 19, 
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17. സ്ഥായിരവ്ും കപോലാദികന് (സ്ഥായിര്യോന്ന 
പലാദികള് ? ജ് "്ഥായിനപ ക്യ ഇതി 
ഗണം 1. 4൭). 28. റം (വിടെ ലി. അവ 
യം ല് ലജ്ജ മേവി ജെ പോ 88, 
90-51. ക്ടുകൊള്ഡിതു (അകണ്റ് കവി 1) അക 
കഴിക 32. ഇത്ത രതം 
6-9, പൊന്നോയില്ളന (ചൊനോരിൽ പട്ന ൦൭). 
7. ക്ടകൊന്വിതു (അണ്ണ കോറിവിമും 19, ജോ 
കട (രേജക്സു. 
2, യില് രചള്ിലും ൮൦ 29. പടത്തി 
ളും 20൬. 
2. ഇപത്തു-(ജ്തപത്തു- ഡു. 12. പുററ (പുട ല് പ്രതി 
ജിസ്യ വസു 

൩. വാഴ് അവിടവരള് (വാണ വിട്ടവര് ൮ 9). 8. ലുബ്ബ 
അ (യബ്ബ്കവൃദ്ധന്മാര് 10.0). ൭. കൈ (ക്ക. 12. 
ചുഖിും (ചുഴ്്ുരഡിതുട: ചടം ഭീം. ചുഴ 
കയും ചഴകയും ശരീതന്നം (അന്ധം "സി" നോക്കു. 
28. പിശകടടകില് (-മടടടടില് 10). 

൧. ബേണ്ടാഭില് (-6ഭീല്. 18. പരിവാപാമോഴ ക്തി 
അ രരിവാഫം തോട. [തു] കത്തിമും ൬. 1൭. 
കെട്ടി (കില് 20. 20. “അവന്നു 
[ക്കു (൦. “വലാരാരാമേള് (1) 10 1. “വില... (7) 
(൨, കേരാത്തിന്ു മുന്പിലുള്ള പര ഒന്നിലും വകര. 
11. രാരുപ്രാവത്തിര (6: ഖാരപ്രാവൃരതിു. 

178. അൃതഞ്ചെനതര ജു) (അകൂതം, ചെയ്യ? ല് 
അനാദേയക്ലേഷതോ--മു). 20. കിണമാക (034). 

൩. പുരപ്പേർകപ്പടവന് (ടപ്പേ ൮. 



ി ്കനബന്ധം ഡി 

61 1൩ സസ്യത്തില്ം..ണ്ഡഭക്ഷത്തില് (ക്ഷണത്തില് 
..ണ്സകഷണതില് നും 16, നെല്ലറ തികില് (നെ 
ലാവ നിലില് ? ആവ പശു. മുകളിലത്തെ വരിയിലെ 
(വേലി മുരിച്ച...തിജില്' നോക്കേക)ം 24. വധ്യങ്ങള് 
(അവധ്യങ്ങൾ 11, 4. യമവധ്യാസ്തഥാ്യം 50. -ത്തക 
അതിലും (അകകിലു). 

62 19. അവനേ ഗ്രാമ (അവനൈ അഗ്രാമമേ 
വകു. 4. കേള്വിളും (പീത. 

൫4 18. -മാടടവരള് (മോഴ്ടവേമള് 9). 

65 19. വലിയൊത്തരെപ്പിടിച്ചിരിക്കിലും (വലിയ ഒരുത്തമ 
(൦ സസ്ററപ്രവിഷ്ഠു--യും 18, ചെലാവികിലും ചെയികേ, 
സനി (ചെലുവീക്കിലും ചത്കൊണ്ടതില് 09. ലു 
സ വധരങ്ങു 19. കൊടമപ്പെരപ്പിലാവി 
ക്കിയ (പെരുകുച്ചെലാവിഷമമ ൬. ല്: തു്ശ്രാവ 
യാം). 28. -യീനാത്താന് (ജിനാന് താന് ഡും 

6 3. പ്രാര് (പ്പു 1. 5. ഇവിററില് (5൨ില്)ം 
13. കാഴ്ച (ഴ്ച? ൭ ആഴ്ച പുണൈപ്പടമളു"--താഴെ 
൫9.28. ആഴ്ച-വാഴരം 

൫67 17. പളക്കപ്പെറാര്, (൭ റ)തൊടന്നാ൪ (വളക്ക 
പ്പെ ദൂതോടന്നാഥം 9). 82. തെരുവിതു (മേ 0. 

൫8 1. നേര (തേറാം 14.1). സദ്ധ്യത്തര് (സദ്്യതര് ൫) 
69 80. -ച്ചെയ്തെ (ചെയ്യു. 

0 1. എല്ലാരും (എല്ലിതം 14. 0,9). 20-20. പിഭൈക 
(ക്ക ലി. പോം 75. 25 ആദ്യപദം). 27. പിഴെക്കെഴ 
തകിലും (്രിഴൈക്ക എഴതുകിലും 14.1). 

൩ 18. പരമില്ലെ (ല്ലേ. 
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8, കൊടടമടിലും (കടക്കും ലി. ചൂരയക്കേ നാരേ). 
80. മീഞ്ചിക്കിലും (ജിഞ്ചുകിലും 1). 
5. അദിവിതും (രണ്ട രിയിൽ) (അറവിും 1. ഒ. സില് 
൭൮൦ 99-9. ആധി കേട്ടപ്പോണ് ആധിഡേന്റവനുടയ 
(ആധി കെടടപ്പോണ് ആധിവച്ചവനുഭയ ")ം 
24. ചത്തിനോടട (ചാത്തിം ൭). 
7. -പ്പെരാമെന്നുമതു (-പ്ലെരാരെന്നാതു 2.6). 
10. വക്കം (പക്ഷം 141൦ 
൫. ഒതുതവിതു (തേ: ഡും 7. പണി കിട്ട്പാണ് പ്രണ 
കിട്ടമ്പോണ് 16. 4. ഷാം കരണപ്പസ്വോ നിക്ഷേ 
ളും 
6, എഴ്ുത്രുളുതവുഞ്ചിലാവിച്ചു (എണ്ണൂമതുവഞ്ചെലാലിച്ചു 
0൦ എണ് എണ. 12. ഉഖവിയിക്ക രവ 
ഭവിക്കും 
26. പല്ലവർ പ്രപ്പരപേര് ? 11.0 4: ബര്ബ്ബദ)ം 3. 
ചൊന്വ (ചോന്റും ഭാ, കയം അനും സി നേക്കേകും 
129. ചൊന്ാപൈപ്പേഭവര് (ചോന്റാരിര്പ്പഭവര് ജ്, 
മോക്ഷകരം._.)ം താഴെയും “ചൊന്" കാണുന്നിടകതല്ലാം 
അത്യ നോക്കി ദീരഡിപ്പിയയകം 
28. ചെുപ്പെടടവന് (വൈക്പ്പടവന് 7). ഇതേ പേജിലെ 
ഓഭിക്കറിപ്പു നോക്കകം അടിമയാക്കി നിത്രപ്പെട്ടവന് 
എന്നത്ധമായിരിുണംും 
11. -നെര്റിന്ത നാല്ലരില് (-നെ൯റ നാല്വരില് ഡു. 12. 
ബന്ധുക്കളും (വവിബന്സുക്കളും ? 4, വിബന്ധുമകാമം-_മു. 
27. കഥ കഴിഞ്ഞു (പറഞ്ഞു 1). 
10. വച്ചപ്പണി (വച്ചും പണി ൩.൧. ൧ 

കൂരണാല് മ), 16. ചെയ്യിക്കയും (൮൩8). 



ി അനുബന്ധം ഡി 

൫6 7. ഉള്ളീമ (ളി നം 18-16. ചെനനോരീല് പെട്ടി 
തെനരിഡര്റിട്ടി. പനി ചെയ്യവും.... (ചൊന്നോരില് 

വം പട്ടിയും പണി ചെയ്യലും. 
89 7. പിയാപാരം (വ്യാപാരം 11, 9. 

റി (-വേ്ജി...വേണ്ടി 2.൬). 
. പോകമവയള്ണി 

(61 19. യാജനെത്താന് (യാജ്യനൈദ്താന് 

മ 17. ചരക്ഷ വില്ലന് ഒതെരിയാമ (രക്ഷ വിക്കിരയം ")* 

89 10. (തിരിയാന്) കീയോ) ഞ്ചേ്ാന് (കിരയം ചെയ്താല് 
൦). 'തീരിയാമച്ചയ്ടാല്' 10.0... 12. പഠതീവാരം (പ്രത 
പാരം. ലീ. രശഭാഗ.്. 18. ത്രിരിയ 7 കിരിയം) 
(രയം 2) ഒ ക്രിതമ പരഞ്-മും 19. അറിവയതായിടം 
(അയി ഡം ഭജ ണാതുമിതി രും 

ഒട 10. കടന് ഗ്രം 

൫7 24. ചെയ്തി (ചെന്). അന്വേഷണം എത്തേണ്ട 
അതിരിനെ്പിരറിയാണ്* പുന്ന, 

99 ॥, തന്ധനത്തില് (അല് ൬. 
101 11. നിലവിന്നായ് (നല). 

108 18, ഞാ(രനലിനെറ ₹ നേദന്ു)ം (ഞാദ്നലിനേറന് 
൧.൬. 19, ചെയ്തവിനില് (-വനിരും 

105 10. കളളുഴകിയവാന് പല്ലകിയവാന് (൭൮൪...യവന്) 

108 20. കശീലവന്മാരേ (പ്രതി 1) (കശിലവന്മാരെ പ്രതി 
൮൬.9). നേരെ, പററി ഇത്യാദ്യതാരിലാണട” 'പ്രതിം 

എ ത്ത ാഴ് ഇടയ്യം നോക ലെ എതി 



20% 

99 

1) 

[1 

1 

അനുബന്ധം ഡി. [ 

ഭരിപ്പാന്റാന് (പാന് താന് 21.7). തിരുത്തല് നിങ്യന്ധ 
ലം ദ പാമ്പിന്െറാലി" 1. 191. 

ഇര്കിലും (കിലും). 8. അവ് ഗങ്ങളെ (അവംഗം 
[ 

145. ദേരവനവല് (ദേദവല് 20.0). 16. അപര 
നം (അവരര്ധനം 10.൬). ൧ കലഫേ ദുവ്യപ 
ഹ്മം 

ഭം പെരുകിന (ഫോരകിി  ഡോണിതോല് 
പനം 2054 പ്ലെ വാന് റിവാ 
6, പെരുമ (പോരും 9). 

6. ചിലവിനെ (ചിലവ 14. 1). 8-9. പഠജലകിനി 
ലന് (-നലോന് 0.9). 18, വാര് പകം 
കോര് (പരവും കത്തും കോ ? ൦ വാവു കത്തും 10). 
പാവ-വടി (൦. പൂണ്കിന് പായും ഭാ, യം മനും സിം 
നോക്കും 18, വില്ലിതുടെപ്പിും (-ല്ലിമം 20.൦). 

178. തീയ ഒഴിങമു അ്രോരരിയമരെ നിമ 
രികകില് പന്നിരണ്ടു പണം ദണ്ഡം, നിമത്രിക്കില് 
(മ്രോത്രിയരെ ഒഴിഞ്ഞു [നിമന്ത്രിക്കിന] പന്നിരണ്ടു 
പരണ്ണം ദണ്ഡം. [അത്രോതരിയനെ നിമന്തരിക്ിലുംം ഒം 
പരകര്പ്പുകളില് *നിമന്ത്രിക്കില്' എന്നേ ഉള. ജ്. പ്രതി 
വേശാനു....പരിനിമന്ത്രണ ചും 27. -നിടയോ 
ഭൂയ (ടും 
17 ശാക്യതം (ചാക്യരും ൭). 



ശ്ലോകാനുക്രമണിക. 

൪ അകായ്യണോം ച കരൈ 
അങ്ധായുക്യാ ചലം മിത്രം 

അണ്ഡ്യരണ്ഡനേ രാജ്ഞോ 
ൽ അരണ്ഡനൈശ്ച ഭണ്ഡ്യാനോം 
അനത്ത്യാ്മേ പ്രിയാഭഷ്ടഃ 

& ഓാനത്്്യനോം ച കരണൈഃ 
അനാഥസ്യ രരിസ്ഥേ 
അനുയ്ജിത സംയോഗം 
അപക്യാന് സമം വ 
അപനിയ തത്മോന്യസ്യാം 
മിത്രം വിജീഗിഷ്ം ച 
അമിത്രവ്യസനാനതിതരം 

ൽ അരിതേ്യ്യാഗതോ ദോഷ 
അരിസാധാരണം യദ്വാ 
അഭിവര്ജാഃ പരക്ൂതയ 

൪ അവക്ഷേപേണ ഫി സതാം 
അഃോ ദണ്ഡസലേ പൂയം 
അഹ്ീനകാലം രാജാനം 
ആമക്ഷാ ഫി സതതം 
ആത്മവാസ്സാല്ലദേശോപി 

പേജ് 
രോ 
ി 
ി 
ി 
ദോ 
ലച 

ി 
ി 
ി 
ി 

ി 
ദേ 
] 
[1] 
380, 
ി 



ശോകാരുകൂരണിക നി 
പേജ് 

ആരബ്ദോരസ്ത് ഹിംസായം ദ 
* ഉചചിതാനാം ചരിരൂണോം ദോ 
ഉ്തമാവരമധ്യത്വം വമ 
ദാസിനും ച യര് തിഘ്യേല് ഭം 
ഉപൊത്തച്ഛന്നസ്റ്റോ വാ ടേ 

ഏകത്ര ത്യാഗഘാരുയ ച ി 
ഏകദേശം ദഫേദഗ്ിഴ ലവ 

 ഏകേനാന്യതു യാരവ്യം ഭാഭ 
ഏതേ രാസ്സ്റേഷാനഗതാ 130 
ഏവം ഷര്ഭിര് ഗുണൈദോമെത ദ്ധ 
ഏവം ചോരോനചോരാ്യാന് മ 
ഏവം പക്ഷേണ മേന്തരണ ച്ച 
എവമോചരാന് പുവ്ം 08 
ഏവമസ്യോന്യസയ്വൊരം ി 
കലേശ്ച സമൂര്്യേതി 1] 

* കത്ാദവേക്ഷണം പുദ് ] 
* കൃതാതോസ്ത സ്വയം നേതാ [ 
* കൂതാത്റാജജ്യായേസ്ോ ഗൂഡ ി 
ൽ കോശദാനേന നേഷാണാം. ഭാഭ 
& ക്ഷീണ! പ്രകൂതയോ ലോ ി 
ചോഫോസ്സാന്നദിവേഗാല് 130 

ജായതേ പ്ലക്ഷബിജാാല് ] 
* ജ്യായസ്ററോ ചാപി ലബ്ബാ ി 
തതഃ സ ദഷ്ടപ്രക്തി॥ 08, 200 
തല്ക്കലീനാവരുദ്ധാല്യാം ടം 
തതരസ്ഥോ ദോഷനിര്ഘാരം 29 
തയി: വാ പ്രതിവാമ്യ സ്യൂ ദ 

* തൃതിയ പ്രണയേദഭധം 0] 



[ ാകാനുകണിക, 

മന തൽ പ്യയതേ പാപം 
തേഷാം രതൂവിദോധേ യന്. 

നിവേദ്യ പൂത്രരക്ഷാത്ഥാം 
നേമിമേകന്തേരാന് രാജ്ഞാ 
നോപകഷ്ലാദമിത്രം വാ 
പ്രക പക്പധിവാരാമോല് 

* പബ്യം കള്ാദസിലം വ 
പരരാന് സങ് ക്രമയേല് ഘോരം, 

* പാത പുരുഘകാരാണാം, 
പുരുഷം ചാപേരാധം ചവ 
പുമിവച്ച ഗരഹി്രൈനാന് 
പഷ്ടര പ്രിയഗീതം ബ്രയാല് 

 പ്രകാശയദധം നിര്ദ്ദിഷ്ട 
പ്രക്ഷേപം പണ്യയനിഷ്യത്തിം 
പ്രസ്ധധ്യ ശരം യന്മിതും 
൪ പ്രപ്പ്ചക്േണാക്ളാന്തോ 

പ്രിയോ യസ്യ ബേദ് യോ ഡാ 
& ഫലദാനേന ഭൂധിനാം 
* ബന്ധുസ്നേഷം തു യ കളാല് 
ബ്രാഫണം പാപകാമാണം 
ഭജി സ്ത്രീന്യേഷാം 

 ഭൂമിനാമാത്തസാരാണാം, 
* ഭൂദ്യേകരേശത്യാഗേന 
മധ്യേ്യൂപഫിരും മത്ര 
ായോജോഗവിര്സ്ത്പാല് 
ഭീത്വ്യസനതോ വാരി 
൪ മുഖ്യസ്ത്രീബന്ധനം കഴ്യാല് 

പേജ് 
കമ 
1] 
[1] 

188 
മ 
നി 
ലി 
[1 
[0 
ലഭ 
ി 
ത്ന 

ഭം 
ി 
0 
] 
ി 
[ 
130 
മ 

[നി 
ി 



ശോകാനുകരണോിക. ി 
പേജ് 

ൂഖ്യെരവഗൃഹതം വ ി 
മൈമുന വാദേശപണ കമ 
യയവനസ്ഥം ച യ്ത [1 

* മള്ളനാ രാജാദ്ററ താം [ 
൪ രള്ളൂുശസ്തുവിചൈര് വാപി ി 
* രാജഞ്ച പ്രമാദാലസ്യാഭ്യോം ി 
* ീക്രമേയേര് ത്രി വാ മേ 
* പീപരീതം കപാലം സ്യാല് നി 
* പിരോധനൈശ്ച വ്യദ്ധാനാം 1 
* പിശിഷ്ടാദല്്യോം ി 
* പീഷഫ്യദാനാദായത്യാം രദ 
വൃത്തിം ക്ഷയം ച സ്ഥാനം ച ി 
അഗോപസ്ഥാനികോ ബാഫ്യം ി 
(ബത്രാദേപസരോ' യന ി 
ത്രി ണത്ചായയധിയാനാം ി 
സാമന്തേനൈവ സാമം, ി 
സീദ്ധവ്യഞ്ജനതൂപോ വാ യക 
സേനാപതികമാരാഭ്യാം ടേ 

* സോപകാരം വ്യവഫിതം ഭേ 
സപാദേയത്യസമ്പന്നഃ 08, 288 
സമജയക്ഷബലവബേവി ി 
സംവത്സരേണ പതതി! ി 

* സ്കന്ധോപനേയോ ബഹുധാ ഭാഭ 
* ബ്വകാജ്യാണാം വശേനൈതേ ടോ 
ബ്വപക്ഷേ പരപേക്ഷേ വാ 1 
്ഭമിഷ്യ ച രജോനഃ [7 

* സ്വയം സാഘ്യാതദണ്ഡേന ി 



പരദസുചി. 

അഭിചാരേണ്ം കം കത്തര്പിള ചി 
ന ല് കട്ട് (൭) വ 
അധി ജം | പര് ജം 
അല 1൦ | ജിനി ി 
ടിയിവ്വരം 9 | ഉച്ിനസസി ജേ, 
അപരിചഞിരദ്ി 500, 0 | ഉമവി ക 
പ്ലം 1 | പതികം കം 
യതി ജത | ഉയ ച 
മറ ങി ചി മ്മ 
യിരി ത്ത ക 
കയം യ മഃ 
പ റ ജു 
നി ക | പി ി 
അശിളസുകക ജര, ജയ ജഃ | ചപനിപാരല്രികാകം 
നം! മ മള് കേ 
ലര ക്കു ളി ക നാസര് ക | പോയ 
അണിയല്  ജ | പോ അ 
ആമി ജട | ടന നി 
ക്ഷണം മ | ടാ ക്ക 
അദിലുസദ്ധി ജയ രജ | ഉഷ്ലോപിക ര 
പ്രായം 9 | ഏകി [5] 
അബ്ലിസം മജ, ചു27 | ഏകാലവധനിഷികം 105 
ആരം ൭ | ഏകൈരവളം മ അശമൂകപിചം ഇ | നിം ന അസനം മ, ജി | ഭപസ്ഥായ്ര് ് ക്ത ചി | കണിക ി 



പരസുചി ി 
പള് 

ണമാ അ, 14, ടേ 
കണകശോധനം വിട 
കസ്യാപ്രക നി 
പൊല ടെ 
കപാലയസ്ധി ി 
ാന്തികന് 90 
ാഭിഗരം രു 
പേട്ട ന 
കനം ി 

ാര്യോയനന് മമ 
കാപടികന് ി 
കാമനകന് (൫) 14 ഇദം 

ടല മം 29029) 
ര 

ാമകക്ഷണം [ 
കമേകലൈദേഫാദി 
കകളിലന് (6൧) ജോ 
കിള്ജല്ുന് കട 
കടബ [5] 
കഡ്യഭാണ്ഡം ി 
കഫകര് മ 
കഫകലേഷം ച്ച 
ക്രകാകണി ന 
കൂടണം ടേ 
കൂടയും ര 
കൂടശലാക. ി 
കൂടത്രാവകന് ന 
സാക്ഷി ക 
തശഖണം ി 
തവിദുഷണം ടട 

പേജ് 
ര്യ നി 

കരത്യര് [ 
തുകല് ി 
കര്യം ി 
ത്യാശിലന് [ഴി 
കോശാഭിസ്ധഹരണം 461 

ി 
ോോപനതസഡി 98 
നി [] 
സലം ി 
ത്ര 1 
0119) 

1] 
ര്യ 243,989, 

ധം 
കയസ്ഥാര്ൃദിനി്ചയം 298 
ി 1] 
ലനിക്മായം ര 
ചനിാഡ്യവനം ടെ 
പതിരായി (ചു) ജു മട 
നി 

ണ്ിക ി 
ാ്ധേര് ) 
ഗുണം ി 
ുണ്ഥാപരം, ി 
ൂണാനമിരരം ഒട, 06 
ഗരണൈകേശം നി 
ഗു ണൈകരോശസ്ഥാനം 99 
ണ്ട് ൫൧) ഭട, 

൭.൭, 0, 1, 04 
ശ്രഡാജിപികൾ [1 
ശസപുതഷയ്യണിലി ൮42 
ഗോപന് ക്ക 



രഃ പസേചി 
[നി 

രാമന് 1!) 
ഘോടമുഖല് ക 
ച്ച വം 
ചക്രചന് [1 
ചരണം ര 
ചലഭോഗമിതന് ക 
ചലാമിരന് ി 
ചംണമ്യന് ി 
ചിത്രവധം ിിി 
ചില്ലതികാരം (൭) ൭ 
ചോരളജ്ുക൯ 1] 
രാത കം 
യസാര് (൫൧) ി 
ണാര്ങള് ി 
ത്ത ി 
തതരഭാഗം നി 
രത്രയുക്ഷി നി 
രിക്ക്ണര് ഞാം 

ി] 
രിക്ക്ണാരികൾ ി 
തലാദോഷം [1] 
ജിം മണ്ം നി 
ഷ്രിം യൂദ്ധം [പി 
ണം ടെ 
രണ്ഡമായകം ക 
ബ്ുഖ്യാ്ക്ഷണം 9, 492 
ഭണ്ഡപചാരോ നി 
ണ്ഡോപനതന് 19, 9, 

1 
ഭണ്ോപനതസന്ധി 86 
ഭണ്ഡോപനായി നി 
ഗ്രാമി 1) 

പേജ് 
കലി ി 
ശകലിക്ഷേകന് മമ 
ണ്ഡകടികം 14014245 
ിരഘന് അ മട 
രം ക്ട 
ഷേര് ി 
ഷമ 291152 
ശോപതതസദ്ധി 2, 98 
ഭേവരാത്രി മ 
ദൈവകണ്കഷ ി 
ഭഡയപ്പകൂതി മ 
വ്യവ ക്ക 
പദോപോഫം [ 
നി 90 
പാദശരാജമസ്ഡലം മമമ 
ദധധിഭാവം 298, 295, 10,827 
കസ്ഥന് ദ 
ണം ി 
[10 ക 
തന (ഴു) ി 
നച്ഹൂഷന് ന 
തല് ി 
രാഗരികപ്പണിധി മ 
തിയോഗം, ക്ട് 
തിശാന്ത്രണിധി മമ 
പക്കം ന 
പയഗ്രാമി ി 
പ്മേകലി ി 
പ്ലം ന 
പത്തോളം ടട 
പരണബന്ധം ക 
പണ്ചയാഗോട മ 



പഭസുചി ി 

പനപന് നി 
പരികരയം മ 
പരിമാണി ി 
പരിപണിരം, ര 
പരിപണിരകായം ി 
പടിപണിതകാലം ി 
പരിപണിരദേമം ി 
പിപഞിതസസ്ധി ി 
പാഗ്രോമിം നി 
പാലകന് ക്ക 
പാഷണ്ഡര് നട 
പ്രഷണ്ഡികള് ി 
പഷണ്ഡ്്യം ി 
പാര്ഷ്ിഗാഫന് 29, 50 ലം 

1) 
പാര്ഷ്ണിഗ്രാഫാസമഭന് 80 
പശുനന് ി 
പിശുനകൾ ര 
പൂട്ലോദകന് ൽ 
പൂരഷാന്തരം ി 
പുലയ ടം 
പോപ്പ് (എ ി 
പ്രണ്ഡ്റകം ി 
പരരമവഭാഷം 8 
പ്രകാരകണ്ടകര് [ 
പ്രകാശം 8, 98, (98 
പ്രകാശവധം 1) 
പ്രതികള് ജം 

൧ മന 
പ്രകൂതിബ്ദേലം രേ 
പ്രഫ ി 
പ്രച്ഛന്നകണ്ടകള് 1 

പേജ് 
പ്ര്യോതന് നി 
പ്രശകതി ി 
പ്രസിദ്ധി മ 
പ്രാഞജലി (6൮) നി 
ബഖന്ധകിപോഷകര് ത്ഭ 
ബയഹസ്തി നി 
രദവാജന് നി 
അവളോ മ 
ഭവി (ലു ക്ക 
ഭ്യരണിയ [ 
്സേജാവി ന] 
സ്ലം 270, 08, 0 49, 405 
ണ്ലചരിരം ക്ക 
ബ്ഡേലയോതി 240, 950, 202 
മത്ര ക്ട 
രസി ി 
ഫോകഡ്ം ദ 
ഭോഗമിത്രന് നി 
ഡോമാതരര് ട്ടം 

159,156. 40 
യേ 24649, 8 
രം ജപി 
ഭനനാമപ്പേടതികര് 121 
മനഷുക്ടകം ി 
കം ി] 
കാണവര് 2] 
ാണവല്രുമാശനം, 1! 
ഭണവവിദ്യ ി 
നേദോഷം 1 
നഷാ്നി ി 
മിത്രന് തം, 

ി 



ര 

പവി മ 
മദി ജേ, 
ി ി 
ഭലേ ി 
ഭലബ്ലം ഷ്ട 
ജേതയ്യർ തജ, 

വി 
പാനം 

ി 
മാോഫാകര് 
ജോഗപുതഷതാര് 

ഗസ 
മോനിഷ, 

ജ്പ്രരിസസ്ധാരം 
ഡായ 
്പാലല് 
ളിലും 
രപം 
രൂപകം നി 
പരമ 1 
രപാിുഹം ി 
കഷണാധ്യക്ന് ] 
ഹി ര 
നി ക്ക 
വ്ധവിഷയം മ 
ലം 1] 
ണല് 1) 
ാക്യകമാനോഗം 28 
ാതവ്യാധി ര 
യിലും നി 

പേജ് 
കൃതി [ 
വിജിശിഷ മഖം, 

ച 
ലിഗുഹം ി 
ലുഹ്യയാനം 30 460, 08 
നി] ര 
ിഡീരാധ്യക്ഷന് നി 
ിഡീരസ്ഥാനം ് 
വൃക്ഷായവ്വോം 28 
വൈളുന്തകം ന 
വൈദേഫകര് ി 
ര ടര 
തല് നി 
മം നി 
മവ്യായാങ്ങേള് 222,205 
മ്യാജാമികം ജേ 
സ്ത് നി 
നി ] 
ശൂന്യനിവേശം [ 
മൈവാഭികള് ദ്ധ 
ഷാഗുണ്യം 22,204, 9 

മ്മം 
ഷാര്ശുണ്യസമദശം 397 
തം ത 
തി കിട 
അന്നിധാതാ ദ 
സന്ധായയാനം ക്കം 
സന്ധായാസനം 946, 07 
സസ 0.9 ജോ, ദോ 
സമയോചാരികം 4212, 428 
സമാധി നി 



സോഫാ 
[11 

അമുച്ചയം, ക 
വഭോശമിരല് ലി 
അവ്വിതോദോഗി നി 
സല്ിധികരണരക്ഷണം 90 
അവോ ഡഥായികൾ വട 
അാമവോയികര് ടേ 
സാവോജികവിപടികശം ഒ 
കേമാ [1 
സ്ഥാതം ടേ 
ീരാധ്യക്ഷാരികള്, ര 
സൂബ്ഹബ്യന് ര 

സൂവള്ുന്ധി രേ 
സ്ോമോത്തന് ി 
അജ്യാരകന് ി 
സംഘ്യ ി 

സംഭപ്രയാണം 
ശയം ദ 
ംശരയവ്്തി മ 
സവഘിരപ്പയുണം ടര് 
ായ്കിവനും [ 
എുസ്തരിവനകമം നി 
ഫിനശക്ഷിപുരണം 7 
ഫീനസന്ധികൾ ഒ, 98 



സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങള് 

അത്ഥശാസ് തരം സംബന്ധിച്ച. 
ലിക, 6. 

ലിം ബില 
നി 

10. 

വിര ടേ 

ധികം ൪. 
മ 

പിക 
റി റ 

ബ്ബ. 

ലര 1 

ദ 2.൧. 

രി ടലി ര് 
ലിന, ഡം 2, 
ധിം, ദിപ. 8, 1920-28, 
എവിജി ടദ്യംടിെ രാ. വം 
നത്തു ൩5, 
വദി ബി റാനി ജേം 
കവി, ജേ 00ിങ്ടി ൧ 
ചക നമ്മ 
ം 
രരം ടല, 1908 
വി വിജയ ളിലും & 100ിഖി 
ഷിംന 1 മം 19.7, 
വിദ. 1. 4. 1924 00൦ ഗണ 
ദം, നി. വ. ടം 
(വിശ 1. കഴ 1918 

ഖി വറ്റ ദം മനമ 
ഭര പിട 204 09 യി; 

വി രിപു, ടൂ ടിം വരി, ഷി 1923) 9. 1 ഷി റഞ്ഞ: 
എ വലി (യുിമര്നില്. 22. 
യ ടര, 1924. 
അടവില് ിനം നര ബിം ി 
നന 
[ 
നി 
റ) 

ഹം, 1ോര്്തം 



ശം, 10. 
ര്യം 

ബപ 

വിം 

മ ട്ഷര്, .) 

ശി. സഥലം 

സജി 4, 
[ 

ി 

സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങള് ര 
ദഡിടപവവം, 9, 195. 
ഷം ബ്ര, 10.8. ചല 
വി, ദ 1994. 110, വിടി 
ദിവി. 
മം ലിം മ ദിനില ടമ 
ഭി ൩൦ ശി വിമ മി 
ദി കി 1൭, 1 182505. 
നം വ്രണ ദ ലിങില 
നി 
കിം (ദം കെ ഉം മി 
പി ദിന ടിം ദി ൯ 
ജള. 
1൭ നിര വിനി ദം വം 
ഘം മിര 20. യം 
അലി. രല ലി 
സിബി, വ. 4. 
ണ്ട ശഭ, മഷി. 
4, 
ഘി ലി കംപി 16. 
മം 1923, 90. 1929. 
കവിള് രം വിം ഇം 
കമ ന, 
9 പ റം 4ഭിയലിഷ നി, 4 
ടി, 1904 

വ ശവ്ര, വിദിതം 
1 സ 
ധ് ശനം 1904 (ടി 
(൫ ടന നിബ പിരി ദേവത 
രു. 

ഭാഷാപഠനം സംബന്ധിച്ചവ. 

ചിന, നം. 
ന്ദി 2൦. 

തിം 

ന്മ റം രേമ 
ലിറിന 0 40 40 ൦ കനം (രം, 19% 
കേ ണിയ, സിം 1944. 
കില ല് വയലിലെ 141996 



] സയേകഗ്രന്ങ്ങള് 

മം ടി ലേഖി, ജേ, 198. 
ഞ്ഞന്പിക്ളും ഇളകേളം, കേരളഭാഷയുടെ വികാസപരിണാമ 

അം 7.0, ടി ലം. 1958. 
ഗോഭവമ്മ കെ, ഡോര് __ കേരളഭാഷാവി്മാനിയലപേ 
അനന്തപുരവള് നം. 
ള്സ്ിയച്ചിചരിരം. 
ൂള്ലിച്ചിതതേവീചരിരം. 
കൂണ്സിയാടിചരിതം. 
കള്നിലിസനേശം. 
കേരളപാണിനീയം. 
കരിയം ഭാഷം ഭാ. 1, 10,110, 

വാക്യ 
നിണ മൃതികള്. 
പരദ്യതം 
പ്രാചിനലേയാളഗഭ്യമാതൃകകള്ം 
്രാഫ്മാണ്ഡപ്യരാണം. 
ഭാഗവതം ഭാഷ, 11. 
രാമചരിതം. 
ലീലാതിലകം (14. ഇളംകുളം 
ാസ്ദേവസ് തവം. 
ഗി. 
സമി 1 
ന തിള ടി 



മുദ്ധിപതരം 

പേ. വരി ത്ുദധം [നി 
1 4 സതയ മാത്യ സ്ൂേ്യദാത്യാഃ 
6 കമാനം ക്രള്മാനം 
8 പെറും വില പെറും വില 

. 8 കൊടുപ്പിരു പരോളും കെടടപ്പിളു. പട്ടും 
6 5 ഫിഫ പിഹനനച്ചേടം 
ര 4 ചേരം ദോമച്ഛേം ചേതം. മോമല്ലേം 
൬൫ ൭ പേളത്തിരിക്ഷമതു ഭവെളത്തിരിക്കമതു 
പ പിഴുപ്ു വാക്യവും എടത്തുകള 

രക അനുബന്ധം "സി" 
യില് വിപ്പിന്റെ അത്മ 
ണോക്കകും 
വെപ്പിച്ചു 
എന്ന 
പണത്തില് വാര 
പ്രസ്വപനാന്്രം 
കള്ളരൈ 

വ ചം ഇത്ത കപിശം ഇതണ്ങതു. കപിശം 
മേത്ത 
വക്യകമിദനയോഗ 

(ക) പ്രയോഗ! 
09 8 ഒമള്ളതെല്ലം മള്ളൂതെല്ലാം 
81 ൬-൭ വേണ്ടിയാ ഭവേങ്ങിയവാറ്് 



ി 
ി 
ി 
] 
] 
വട 

] 
1 
1 
ടേ 
മേ 
ി 
[ 

ടട 
99 
൮ 
198 
08 
ടേ 
ഖ 

മമ 

ക്ൂദധിപത്രം 

പ്രക. 8 
2൨.0 തല് കക 
ഭ പ്രസഹ്യദിവാം 

16 പിഴക്കൈ 
(ഇ പ്രക. ൪ 
൦.3 പീട്ടു്വന് എന്നു് 

ലിമി 
228 ചാപ്യൈഫിരി 
16 ര്യ) 
൫ ഭസേനയോജയിത്വാ 

16 പുരഷഷദോമിതി 
16 പഫിളൃര്പുജാ 
1 കൊള്ളപ്പേറുമവര്, 
8 ഉഇപരര്ക്കാ 
6 പ്രിപാതോഷ്യൂുണ 
611 െപ്പിള അതു 
൭ തറമേല് 

11 ലമുംവല് 
(മു പ്പം 89 
പര് പ്രിയേരഗിളും 
ഗു ഇരിക്കിന്നി 
[ റ പ്രീയരായി ന്നു ഞ് 

1 വ്യയം 

അം 
പ്രക. 84 
ടിക്ക 
പ്രസഫ്യ ദിവാ 
പികെ 
പ്രക. ടട 
ഫീനനവന് ആണ്ട് 
ഗപ ്ിപിടിക്കു്നവന് 
എന്ന് 
വം 
ചാപ്യുപൈഫിതി 
രീനപ്പനല് ൬ 
സ യോജയിത്വാ 
പുരഷോഷമിതി 
പളപളാ 
കൊള്ളപ്പെറുവര് 
ഇവരര്ക്കായ് 
പ്രിപാഞോലുഗുണ 
പെപ്പിളം ആതു 
പുമുമേ്കമവന്ം 
പലൂവേന് 
പ്രക. 0 
പ്രയോഗി 
ഇരിക്കില്റ 
പ്രിഷമായിക്കാണന്ു 
എന്നാണ് 
വ്യു 



ശൂദ്ധിപ്( 
പോം വരി രരം ക്രദ്ധം 

2 4 ചരി കനത്രിക 
281 2 പ്രതികാരം പ്രീകാരം. 
92 7 കിയാടാന് കൂടിയാടാന് 
97 1 ക്കൊല്വിതു ക്കൊല്വിതു. 

ിളിച്ചാലും ച്ചാലും 
292 4 ശരുദ്വേഷി ര്രദ്ധേഷി 
384 2 മരിപ്പിരു രൂരിപ്പിതു. 
പിക തൂചികളയ് 

989 (ണ്ഷകപ്രകം 92. 
270 18 ആദമോ സ്വല്പ 
91 (കുപ്രകം ഒട 

ര മ പ്പഥീവ 
0 (പ്രക 90 
19 ഷ്ടുകാരിതം, രഷ്ടകാരിതം 

08 8 കുടത്തിക്കളയ 
82 ലം (1) ഉദാസീസന്. 

ത്തിക്കളയ 
ഭദസിനന്....നടത്തു 

അത്തു 
ദെ 2 ചെയ്തിതു ചെത്ിമു 
റെ 9 ത്തേനാലയം ദത്തിനാലും 
298 1 കനഷ്ിപ്പിതു ഭാനുഷ്ഠിപ്പിതു. 
28 ൭. ക്യസനം ികഡ്യസനം 
ടടള 8 ഫിജിഗിജ്യ ലീജിഗിഷ്യ 
944 5 ത്രവനുക്ഷ കൂരൂവിനുക്ക 
0 5 ചചല്ലാം ചെല്ലാം 
861 9 സന്ധായായാല് സന്ധായ യായാല്ം, 



ി ക്ൂദ്ധിപതരം 

പം പരി അതും കും 
7 ൪൫ ആര് മേ ര്മേല് 
92 2൦.18 ഉപേക്ഷിച്ചരാവാ ഉപേക്ഷിച്ചതായി 

൭) നാണ് വഴി മൂടെ്നിലലം 
ഭേ 1 പിജിഗിഷു വിജിഗീഷു 
ൽ വാക്യം വാക്യം 
[ ടല ടം ഉത്സഹേയിതാവിനൈ ഉത്സാഹയിതാവിനൈ 

406 228 രൂപമായ രൂപമാണ്. 
ചമ 16 തക നക്ക 
കഴ 20 കണുന്നു കാനന 
7 5 കോ ജോഗി | തദേകതോജോഗി 
൭1 15 സ്പപല്ലോപര | സപ്പ. 
കട 24 ജോനദവരനേ േല്യരവ്യേ 
ക്ക മാക്കം ക്ഷി 
൭7 ॥ ബാങ്ങിക്ോക്ളമേദ്് _വാങ്ങിക്കൊള്ളമററ് 
ക്ക ൭ [ക്വി [ഒലുകച്ചിറ 
എട മ പ്രാവകം പവം 
ക മ നിഫ്ീയേത നീര്ഫ്രിയേത 
9. :8) നീഡ്ധിയേള് പ്, 
ക്ത മണ്ഡലചരിതാനി സ്ഡേലചരിതം 

ടോം പ്രകുരണന്തിലെ 44 എന്ന പേജ് സംഖ്യ 248 
എന്നു വായയും 




